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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi atau pengembangan perusahaan 

pastilah membutuhkan sumber daya yang besar salah satunya yaitu sumber 

pendanaan. Sumber pendanaan ini berupa uang yang diperlukan untuk melancarkan 

dan mengembangkan kegiatan operasi perusahaan. Selain melalui perbankan 

perusahaan juga bisa menjadikan pasar modal sebagai pilihan alternatif sumber 

pendanaan.  

Pasar modal sebagai wadah yang disediakan bagi berbagai pihak khususnya 

untuk perusahaan menjual belikan instrumen pasar modal seperti, saham dan 

obligasi yang nantinya bagi perusahaan hasil dari penjualan tersebut akan 

dipergunakan sebagai tambahan dana untuk memperkuat modal perusahaan. Selain 

sebagai pilihan alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan, pasar modal juga 

menjadi pilihan alternatif bagi para investor yang ingin berinvestasi. Bisa dikatakan 

pasar modal ini sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dan yang membutuhkan dana melalui perdagangan surat berharga. Perusahaan yang 

menjual sahamnya kepada publik melalui pasar modal disebut dengan perusahaan 

go public, artinya informasi perusahaan tersebut telah terbuka bagi masyarakat 

umum. 
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Keterbukaan perusahaan terhadap publik ini akan menimbulkan penilaian 

dari publik secara terbuka. Maka dari  itu perusahaan dituntut untuk menciptakan 

kinerja perusahaan yang baik agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bagi 

manajemen perusahaan khususnya manajemen keuangan harus mampu 

memberikan nilai yang maksimal pada saat perusahaan masuk ke pasar, karena hal 

tersebut merupakan tujuan utama manajemen keuangan yaitu memaksimalkan nilai 

perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan menjadi hal yang penting karena 

dengan memaksimalkan nilai perusahaan sama halnya dengan memaksimalkan 

kemakmuran para pemegang saham. Karena bagi perusahaan go public hal tersebut 

merupakan tujuan normatif suatu perusahaan yang tercermin pada harga pasar 

saham perusahaan dipasar modal. 

Nilai perusahaan diartikan sebagai persepsi investor akan tingkat 

keberhasilan kinerja perusahaan dan sering dikaitkan dengan harga pasar saham 

(Hery, 2017: 2). Nilai perusahaan umumnya dapat diindikasikan dengan Price to 

Book Value (PBV) yang menunjukkan seberapa besar pasar menghargai saham 

perusahaan dari nilai bukunya. Perusahaan yang berjalan dengan baik umumnya 

memiliki nilai Price to Book Value diatas satu membuktikan bahwa nilai pasar 

saham lebih besar dari nilai bukunya. Nilai perusahaan ini sangat penting karena 

mencerminkan kinerja perusahaan yang sering menjadi dasar keputusan atau 

penilaian bagi para investor. 

Keputusan calon investor dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan 

yang didasarkan pada prediksi dan hasil analisis pada kinerja keuangan perusahaan 
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akan membentuk nilai perusahaan. Laporan keuangan menjadi sumber informasi 

yang menggambarkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang sering digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Hal ini dikarenakan 

laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kinerja manajemen 

perusahaan pada periode tertentu khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi investor.  

Investor lebih cenderung bereaksi terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih atau informasi besarnya laba yang mampu 

dihasilkan perusahaan. Karena seorang investor pastilah memiliki keinginan untuk 

memperoleh pembagian laba dalam bentuk dividen dan menginginkan capital gain 

saat harga sahamnya meningkat dipasar saham (Suripto, 2015: 59). Laba bersih 

perusahaan yang mengalami peningkatan disetiap periodenya dapat membuat 

investor memberikan penilaian yang positif bahwa, kinerja perusahaan baik dan 

memungkinkan investor tertarik untuk berinvestasi pada saham perusahaan tersebut 

dengan menghargai saham perusahaan lebih tinggi dari nilai bukunya. Dengan kata 

lain investor akan cenderung menghargai nilai buku perusahaan lebih tinggi untuk 

saham-saham yang memberikan pengembalian yang baik. Jadi kinerja keuangan 

perusahaan dalam menghasilkan laba diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

sebab hal tersebut menjadi dasar keputusan atau penilaian investor untuk membeli 

saham perusahaan.  

Return on Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) merupakan rasio 

yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan kinerja 
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keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROE penting khususnya bagi 

investor karena rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih atas modal yang telah diinvestasikan, yang digunakan 

untuk kegiatan operasi perusahaan. Peningkatan nilai ROE disetiap periodenya 

akan menarik investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan dengan harapan 

tingkat pengembaliannya akan tinggi seiring dengan itu nilai perusahaan pun akan 

meningkat. Sedangkan EPS atau laba bersih per lembar saham juga merupakan 

informasi yang sangat diperhatikan oleh investor karena menggambarkan prospek 

perusahaan dimasa depan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang 

saham. EPS yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba juga tinggi dan memberikan peluang pendapatan yang  tinggi 

pula bagi investor sehingga dapat menarik investor untuk membeli saham 

perusahaan yang menyebabkan peningkatan nilai perusahaan.  

PT. Astra Agro Lestari Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pertanian khususnya dalam perkebunan kelapa sawit yang mulai mengembangkan 

industri perkebunan sejak lebih 30 tahun yang lalu, terus berkembang menjadi salah 

satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manjemen 

yang baik. Komoditas kelapa sawit memiliki prospek yang baik karena tingkat 

konsumsi kelapa sawit ini cukup tinggi seperti digunakan dalam industri makanan, 

obat-obatan, kimia, dan lain-lain. Seiring dengan pertumbuhan usaha, pada tahun 

1997 perseroan melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia. 

Kepercayaan investor yang tinggi terhadap PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

dicerminkan dengan posisi harga saham yang kuat. Begitupun selama tahun 2010 
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sampai 2017 PT. Astra Agro Lestari Tbk. memiliki posisi harga saham yang kuat 

pada sektor pertanian. Namun berdasarkan hasil penjajakan ditemukan kondisi nilai 

perusahaan pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. yang cenderung mengalami 

penurunan pada selang tahun 2010 sampai 2017. Berikut data nilai perusahaan yang 

diindikasikan melalui Price to Book Value pada PT. Astra Agro Lestarti Tbk. tahun 

2010 sampai 2017. 

 
Sumber: www.idx.co.id Data diolah (2018) 

Gambar 1.1.  Nilai Perusahaan PT. Astra Agro Lestari Tbk. pada tahun 

2010-2017 

Pada gambar 1.1. diatas dapat diketahui bahwa nilai perusahaan pada PT. 

Astra Agro Lestari Tbk. yang diindikasikan melalui Price to Book Value cenderung 

mengalami penurunan selama delapan tahun terhitung dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2017. Hanya pada tahun 2013 yang mengalami kenaikan. Pada tahun 

2010 nilai perusahaan yaitu sebesar 5,72 kali. Terjadi penurunan pada tahun 2011 

yaitu 4,06 kali dari tahun 2010 sebesar 5,72 kali. Begitupun di tahun 2012  

mengalami penurunan menjadi 3,31 kali dari 4,06 kali ditahun 2011. Namun 
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ditahun 2013 terjadi peningkatan nilai perusahaan dari 3,31 kali ditahun 2012 

menjadi 3,85 kali. Di tahun 2014 nilai perusahaan mengalami penurunan kembali 

menjadi 3,23 kali. Tahun 2015 nilai perusahaan turun menjadi  2,13 kali dari 3,23 

kali. Tahun 2016 juga mengalami penurunan dari 2,13 kali menjadi 1,68 kali. Dan 

sampai tahun 2017 pun mengalami penurunan nilai perusahaan sebesar 1,37 kali 

dari 1,68 kali ditahun sebelumnya.   

Dengan terjadinya penurunan nilai perusahaan, maka dapat dikatakan telah 

terjadi penurunan pasar dalam menghargai saham perusahaan dari nilai bukunya, 

dengan kata lain permintaan pasar terhadap saham perusahaan tersebut menurun 

yang diduga disebabkan karena menurunnya kinerja keuangan pada laba bersih 

perusahaan yaitu Return on Equity dan Earning Per Share. Pada hakikatnya 

investor menginginkan Return on Equity dan Earning Per Share yang terus 

meningkat atau memiliki pertumbuhan yang baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Return on Equity dan Earning Per Share 

terhadap Nilai Perusahaan Pada PT. Astra Agro Lestari Tbk.” 

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa 

nilai perusahaan pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. cenderung mengalami 

penurunan. Adapun dalam pengukuran nilai perusahaan menggunakan Price to 

Book Value dengan membandingkan nilai pasar saham dan nilai buku perusahaan 
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berdasarkan perhitungan pada data laporan keuangan dan harga saham perusahaan 

selama delapan tahun yaitu tahun 2010 sampai 2017. Terjadinya penurunan nilai 

perusahaan menunjukkan terjadinya penurunan pasar dalam menghargai saham 

perusahaan dari nilai bukunya, dengan kata lain menurunnya permintaan pasar akan 

saham perusahaan yang diduga disebabkan karena menurunnya Return on Equity 

dan Earning Per Share. Selain itu dengan menurunnya nilai perusahaan, 

kemakmuran pemegang saham juga akan menurun dan manajemen keuangan akan 

dianggap telah membuat keputusan yang kurang tepat atau belum maksimal untuk 

mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.  

1.2.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1.2.2.1. Bagaimana Return on Equity pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. periode 

2010-2017 (Pertriwulan)? 

1.2.2.2. Bagaimana Earning Per Share pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. periode 

2010-2017 (Pertriwulan)? 

1.2.2.3. Bagaimana nilai perusahaan pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. periode 

2010-2017 (Pertriwulan)? 

1.2.2.4. Bagaimana pengaruh Return on Equity dan Earning Per Share terhadap 

nilai perusahaan pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. periode 2010-2017 

(Pertriwulan)? 
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1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

mengenai bagaimana pengaruh Return on Equity dan Earning Per Share terhadap 

nilai perusahaan pada PT. Astra Agro Lestari Tbk periode 2010 sampai 2017. 

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah dapat disusun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1.3.1.1. Untuk mengetahui Return on Equity pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

periode 2010-2017 (Pertriwulan). 

1.3.1.2. Untuk mengetahui Earning Per Share pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

periode 2010-2017 (Pertriwulan). 

1.3.1.3. Untuk mengetahui nilai perusahaan pada pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

periode  2010-2017 (Pertriwulan). 

1.3.1.4. Untuk mengetahui pengaruh Return on Equity dan Earning Per Share 

terhadap nilai perusahaan pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. periode 2010-

2017 (Pertriwulan). 

1.3.2.  Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini menjadi sebuah kontribusi sebagai bentuk 

pengaplikasian dari ilmu yang telah didapat di Program Studi Administrasi Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat: 
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1.3.2.1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta 

pengetahuan bagi peneliti yang berkaitan dengan bidang keuangan, mempraktikkan 

dan membandingkan antara teori dengan realisasi yang ada mengenai pengetahuan 

yang mencakup Return on Equity, Earning Per Share, dan nilai perusahaan. Serta 

merupakan sarana bagi peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

merencanakan masalah yang nyata sehingga lebih meningkatkan pemahaman 

mengenai teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan. 

1.3.2.2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pengaruh 

Return on Equity dan Earning Per Share terhadap nilai perusahaan yang dihitung 

menggunakan Price to Book Value. Selain itu dapat dijadikan sumber informasi 

yang positif untuk memberikan bahan masukan mengenai kondisi keuangan yang 

nantinya berguna bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan yang lebih baik 

lagi kedepannya.  

1.3.2.3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan kajian dan referensi 

untuk memberikan perbandingan, informasi dan pengetahuan bagi pembaca dalam 

melakukan penelitian yang serupa, khusunya yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan manajemen keuangan.  
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1.4. Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.2.  Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan sebagai objek dalam menghimpun data penelitian 

adalah melalui situs resmi PT. Astra Agro Lestari Tbk. yaitu www.astra-agro.co.id. 

dan Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

1.4.3.  Lamanya Penelitian 

Lamanya penelitian yang direncanakan oleh peneliti kurang lebih selama 

sembilan bulan, terhitung mulai dari bulan November 2018 sampai bulan Juli 2019. 

Dimana selama penelitian itu banyak tahap-tahap yang harus dilakukan oleh 

peneliti dari mulai penjajakan sampai pengujian akhir penelitian. 

  

http://www.idx.co.id/
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Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2019 

 

No. Kegiatan 

2018 2019 

November  Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Tahap Persiapan                                                                         

1. Studi Kepustakaan                                                                         

2. Pengajuan  Judul                                                                         

3. 
Penentuan 

Perusahaan 
                                                                        

4. 
Bimbingan Usulan 

Penelitian 
                                                                        

5. 
Seminar Usulan 

Penelitian 
                                                                        

II. Tahap Penelitian                                                                         

1. 
Pengumpulan Data 

Dokumentasi 
                                                                        

III. 
Tahap 

Penyusunan 
                                                                        

1. Pengolahan Data                                                                         

2. Analisis Data                                                                         

3. Penyusunan Skripsi                                                                         

IV. Tahap Perbaikan                                                                         

1. Bimbingan Skripsi                                                                         

2. Sidang Skripsi                                                                         

3. Perbaikan Skripsi                                                                         

 


