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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan yang ketat membuat perusahaan – perusahaan yang ada semakin 

berfokus dalam mencapai tujuan untuk kemajuan perusahaan. Tujuan perusahaan 

sangat berpengaruh pada bagaimana mengelola keuangan, sehingga pengaturan 

alokasi dana yang ada pada perusahaan dan penyebaran dana dapat dilakukan 

semaksimal mungkin. Semakin baik manajemen keuangan perusahaan maka akan 

semakin baik pula pengelolaan perusahaan tersebut. 

Menurut (Fahmi, 2014) ada beberapa tujuan dari seluruh kegiatan pengelolaan 

keuangan pada perusahaan yaitu: 

1. Memaksimumkan nilai perusahaan. 

2. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. 

3. Memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. 

Dari ketiga tujuan ini, yang paling utama adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan. Pemahaman memaksimumkan nilai perusahaan adalah bagaimana 

pihak manajemen perusahaan mampu memberikan nilai yang maksimum pada 

saat perusahaan tersebut memasuki pangsa pasar. 

Nilai perusahaan yang sudah go public tercermin pada harga pasar saham 

perusahaan, sedangkan nilai perusahaan yang belum go public terealisasi apabila 
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perusahaan akan dijual yang dilihat dari total aktiva dan prospek perusahaan, 

risiko usaha, lingkungan usaha, dan lain-lain (Margaretha, 2014). Oleh karena itu 

perusahaan harus meningkatkan nilai perusahaannya agar para pemegang saham 

mendapatkan kemakmuran. Semakin tinggi harga saham yang ada pada 

perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. 

Nilai perusahaan yang diindikasikan dengan price to book value (PBV) yang 

tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan atau menjadi tujuan perusahaan 

saat ini, karena akan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau 

stockholder wealth maximization (Mabruroh, dkk, 2015). Tingkat kemakmuran 

yang tinggi dapat memengaruhi nilai perusahaan tersebut. Namun tidak hanya 

nilai price to book value (PBB) saja yang harus di perhatikan dalam meningkatkan 

nilai perusahaan, rasio keuangan yang ada pada perusahaan pun perlu di 

perhatikan. 

Secara sederhana rasio (ratio) disebut sebagai perbandingan jumlah. 

Dipergunakannya analisis rasio keuangan dalam melihat suatu perusahaan akan 

memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan sehingga dapat dijadikan 

sebagai alat prediksi bagi perusahaan tersebut dimasa yang akan datang dan dapat 

memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan suatu 

perusahaan. 

Pendekatan rasio keuangan terbagi dua yaitu: 

1. Cross Sectional Approach yaitu analisis dengan cara membandingkan rasio-

rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis 

pada saat yang bersamaan. 
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2. Time Series Analysis yaitu analisis dengan cara membandingkan rasio-rasio 

keuangan perusahaan dari satu periode ke periode yang lainnya. 

Rasio profabilitas memiliki fungsi untuk mengukur efektivitas manajemen 

secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik 

rasio profitabilitas maka semakin baik pula kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas ini diukur dalam ROA. Sedangkan 

pada price earning ratio atau rasio harga laba, semakin tinggi rasionya maka 

pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. 

Dividen payout ratio merupakan rasio perbandingan dari dividen yang telah 

dibayarkan terhadap laba per lembar saham (Darmadji dan Fakhruddin 2012:159 

dalam Nurwani, 2013). Pembayaran dividen mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan dan memiliki dampak terhadap persepsi pasar. Pemberian dividen 

payout ratio  yang memadai akan menjadi salah satu pertimbangan investor dalam 

membeli dan menahan saham yang dimilikinya (Basir dan Fakhruddin, 2005:94, 

dalam Nurwani, 2013). 

Hasil penelitian (Mabruroh, 2015) menyatakan bahwa price earning ratio dan 

profitabilitas berpengaruh positif tehadap nilai perusahaan sedangkan dividen 

payout ratio tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 

juga didukung oleh (Prasetyorini, 2013) yang menyatakan bahwa price earning 

ratio dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi 

berbeda dengan  (Widyanti, 2014) yang menyatakan bahwa dividen payout ratio 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Pada kenyataannya perusahaan terkadang mengabaikan perhitungan rasionya, 

sehingga keuntungan perusahaan tidak diperhatikan secara detail. Jika keuntungan 

perusahaan terabaikan maka saham pun kemungkinan akan mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan perusahaan yang berada pada sektor 

pertambangan. Dari tahun 2010-2014 terjadi penurunan harga saham yang berada 

pada perusahaan tambang. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui masih adakah 

pengaruh rasio yang sudah dijelaskan sebelumnya terhadap nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang optimal, membuat perusahaan berjalan dengan optimal pula, 

begitu pula kegiatan para pemegang saham pada perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh Price 

Earning Ratio, Dividen Payout Ratio, dan Profitabilitas Terhadap Nilai 

Perusahaan Di Perusahaan Pertambangan Pada Periode 2011-2015”.  

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka masalah yang dapat 

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ROA memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan tambang 

pada periode 2011-2015? 

2. Apakah price earning ratio memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan tambang pada periode 2011-2015? 

3. Apakah dividen payout ratio memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan tambang pada periode 2011-2015? 



5 
 

 
Universitas Kristen Maranatha 

4. Apakah ROA, price earning ratio, dan dividen payout ratio secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan tambang pada periode 2010-

2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka penulis memiliki 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

tambang pada periode 2010-2014. 

2. Mengetahui apakah price earning ratio berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan tambang pada periode 2010-2014. 

3. Mengetahui apakah dividen payout ratio berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan tambang pada periode 2010-2014. 

4. Mengetahui apakah ROA, price earning ratio, dan dividen payout ratio 

secara simultan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan tambang pada 

periode 2010-2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi : 

1. Praktisi 

Dengan adanya mengkonfirmasi teori tentang pengaruh ROA, price earning 

ratio, dan dividen payout ratio terhadap nilai perusahaan akan menjadikan 
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bahan informasi dan masukan kepada para pemilik perusahaan mengenai 

pengaruh ROA, price earning ratio, dan dividen payout ratio terhadap nilai 

perusahaan. 

  

2. Akademisi 

Menjadi penunjang dalam pengembangan teori ROA, price earning ratio, dan 

dividen payout ratio yang memengaruhi nilai perusahaan tersebut. 

 

3. Penelitian yang akan datang 

Menjadikan bahan pelajaran dan pedoman dalam menjalankan tugas akhir 

yang terkait dengan teori yang menyatakan pengaruh ROA, price earning 

ratio, dan dividen payout ratio terhadap nilai perusahaan. 


