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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Umumnya suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuannya, 

baik tujuan jangka panjang misalnya mampu meningkatkan nilai perusahaan dan 

mensejahterakan para pemegang saham, maupun tujuan jangka pendeknya 

misalkan memaksimalkan laba perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki. 

Perusahaan go public cenderung selalu meningkatkan nilai perusahaan untuk 

menarik perhatian investor, (Pramana dan Mustanda, 2016). Dengan demikian, 

memaksimumkan nilai perusahaan merupakan salah satu tujuan dari manajemen 

keuangan perusahaan. 

Pada dasarnya tujuan utama perusahaan adalah mengoptimalkan nilai 

perusahaan, (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Semakin tinggi nilai perusahaan, maka 

semakin sejahtera para shareholdernya.  Nilai perusahaan itu sendiri merupakan 

persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan 

harga sahamnya, (Sujoko & Soebiantoro, 2007). Sehingga dalam hal ini ukuran 

keberhasilan manajemen perusahaan dilihat dari kemampuan perusahaan 

menyejahterakan para pemegang saham. Harga saham suatu perusahaan dapat 

menggambarkan nilai suatu perusahaan, karena harga saham memiliki hubungan 

positif dengan nilai perusahaan.  

Menurut Fama (1978) dan Wright Farris (1997) dalam Hasawati (2005), nilai 

perusahaan dapat tercermin dari harga pasar sahamnya. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak 

hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di 

masa mendatang. Wijaya dan Panji (2015) menyatakan bahwa harga saham yang 

tinggi akan berbanding lurus dengan nilai perusahaan yang tinggi pula. Nilai 

perusahaan yang tinggi akan membuat rasa percaya seorang investor terhadap 

perusahaan akan meningkat. 

Nilai perusahaan yang dicerminkan melalui harga saham tentunya akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti indeks harga saham. Indeks harga saham 

merupakan indikator utama yang menggambarkan pergerakan harga saham. Indeks 

harga saham ini dapat digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum atau 
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mengukur apakah harga salam mengalami kenaikan atau penurunan. Pergerakan 

Indeks Harga Saham Sektoral (IHSS) dari sembilan sektor yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat terlihat dalam 

gambar 1.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 IHSS Tahun 2017-2019 

Sumber: IDX Yearly Statistic 2017-2019 / www.idx.co.id (data diolah) 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham Sektoral (IHSS) 

dari berbagai sektor industri, setiap tahunnya mengalami indeks harga saham yang 

berfluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017 sampai 

2019. Namun terlihat pada tiga sub sektor yaitu industri dasar dan bahan kimia, 

aneka industri, dan industri barang konsumsi. Ketiga sub-sektor tersebut masuk 

kedalam bagian dari sektor manufaktur.  

Dalam tiga tahun ini, sub sektor industri dasar dan bahan kimia dan sub sektor 

industri barang konsumi mengalami penurunan indeks harga saham yang 

signifikan. Sedangkan sub sektor aneka industri masih menunjukkan indeks harga 

salam berfluktuatif. Artinya, hal ini menunjukkan indeks sektor manufaktur belum 

mampu menunjukkan kinerja yang prima.  

Tentunya hal ini menjadi, suatu perhatian yang penting karena akan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penurunan indeks harga saham tersebut 
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mengindikasikan bahwa kualitas dan kinerja fundamental perusahaan juga 

menurun. Untuk itu, perlunya dilakukan perbandingan dengan nilai buku (keuangan 

perusahaan) sehingga dapat mengukur tingkat harga suatu saham yang 

dikategorikan overvalued atau undervalued. 

Sektor manufaktur merupakan industri yang kegiatan utamanya adalah 

mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang memenuhi standar spesifikasi. 

Industri manufaktur pada umumnya memproduksi barang dalam skala besar. Sektor 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) di bagi menjadi tiga bagian sub sektor, 

diantaranya industri dasar dan bahan kimia, aneka industri, dan industri barang 

konsumsi. Dalam perekonomian negara, sektor manufaktur merupakan sektor yang 

cukup stabil dan menjadi salah satu sektor penopang perekonomian negara di 

tengah ketidakpastian perekonomian dunia.  

Menurut Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) 2019, 

bahwa industri manufaktur turun signifikan ke level 47,7 dari sebelumnya di level 

49,1. Salah satu penyebabnya IHSG manufaktur menurun karena data indeks 

manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali 

merosot pada Oktober 2019. Indeks ini merupakan indikator ekonomi 

yang menggambarkan keyakinan para manajer bisnis di sektor manufaktur 

sehingga berdampak ke pasar modal.  

Pada umumnya, investasi pada sektor manufaktur akan bertumbuh sejalan 

dengan pertumbuhan ekonomi serta diyakini merupakan salah satu investasi yang 

menjanjikan. Dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan di pasar modal, 

perusahaan harus memobilisasi kekuatannya untuk mencapai tujuan perusahaan 

dengan meningkatkan nilai perusahaan. Memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham adalah salah satu tujuan perusahaan yang tidak dapat diabaikan. Nilai yang 

lebih tinggi dari perusahaan akan mempengaruhi persepsi calon investor yang dapat 

mempengaruhi mereka untuk lebih percaya pada prospek perusahaan. Harga saham 

yang tinggi dan nilai perusahaan yang lebih tinggi dapat membuat investor maupun 

calon investor percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, tetapi juga pada 

prospek perusahaan di masa depan, (Purwohandoko, 2017). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka nilai perusahaan sangat penting sekali 

bagi seluruh perusahaan, termasuk perusahaan sektor industri manufaktur. Seperti 
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yang diungkapkan oleh A. Gill & Obradovich (2012), bahwa nilai perusahaan 

sangat penting untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan sasaran 

perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, pentingnya untuk 

mengeksplorasi semua kemungkinan faktor-faktor yang akan berdampak pada nilai 

perusahaan 

Nilai perusahaan dapat dilihat pada kinerja perusahaan yang didasarkan pada 

laporan keuangan perusahaan sehingga dari laporan keuangan perusahaan tersebut 

dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan dapat diketahui dari faktor internal atau 

eksternal. Faktor internal sangat penting untuk menentukan nilai perusahaan, karena 

berkaitan langsung terhadap kinerja perusahaan. Investor akan melihat informasi yang 

berkaitan dengan kinerja perusahaan dengan melihat laporan keuangannya. Faktor 

eksternal pada perusahaan juga tidak kalah penting, karena kemampuan investor dalam 

memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat 

berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan, (Tandelilin, 

2010:365). 

Seperti halnya, struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaam 

pertumbuhan aset, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, keputusan investasi 

merupakan bagian dari faktor internal yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Sedangkan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga merupakan bagian dari faktor 

eksternal yang mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk itu, penelitian ini akan 

meninjau kembali pengaruh faktor intenal dan eksternal pada nilai perusahaan 

disektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Salah satu keputusan yang harus dihadapi manajer perusahaan dalam 

kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan struktur 

modal. Modigliani & Miller (1958) adalah yang memelopori teori struktur modal. 

Mereka menyimpulkan bahwa penggunaan utang akan meningkatkan nilai 

perusahaan jika biaya bunga atas utang adalah biaya yang mengurangi pembayaran 

pajak (biaya yang dapat dikenakan pajak). Di sisi lain, 

Trade off Theory menjelaskan bahwa jika posisi struktur modal berada di 

bawah titik optimal, maka setiap hutang tambahan akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Sebaliknya, jika posisi masing-masing struktur modal berada di atas 

titik optimal, maka hutang tambahan apa pun akan menurunkan nilai perusahaan. 
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Maka dapat dikatakan bahwa struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Struktur modal yang optimal akan mampu menciptakan kondisi keuangan 

yang kuat dan stabil. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh 

struktur modal terhadap nilai perusahaan tetapi masih menunjukkan hasil yang 

bervariatif, diantaranya yaitu hasil penelitian oleh Michael Lemmon and Karl Lins 

(2001), Semiu Babatunde et al (2011), Umi Mardiyati et al (2012), Ming-Chang 

and Zuwei Ching (2011), Grandy Tarima et al (2016), dan masih banyak di journal 

pendukung lainnya. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Profitabilitas mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat 

diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan perusahaan 

menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan (Sutrisno, 

2012). Profitabilitas yang tinggi berkaitan dengan prospek perusahaan yang bagus 

sehingga memicu investor untuk meningkatkan permintaan saham. Profitabilitas 

yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan harga saham perusahaan. Harga 

saham yang lebih tinggi memberikan dampak terhadap nilai perusahaan yang lebih 

tinggi pula. 

Modigliani dan Miller dalam Brigham & Houstom (2014) menyatakan 

bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh profitabilitas perusahaan, yang berarti 

bahwa laba yang lebih tinggi menciptakan kemungkinan lebih besar bahwa lebih 

banyak dividen akan dibagikan kepada para investor (pemegang saham) sehingga 

dapat menciptakan nilai perusahaan yang tinggi. Dari pandangan investor, analisis 

laporan keuangan merupakan salah satu cara untu meramalkan masa depan 

perusahaan. Sementara dari sudut pandang manajemen, analisis laporan keuangan 

akan bermanfaat baik untuk membantu mengantisipasi kondisi masa depan dan 

yang lebih penting, sebagai titik awal untuk langkah-langkah perencanaan yang 

meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Jika manajemen ingin 

memaksimalkan nilai perusahaan, mereka harus mengambil keuntungan dari 

kekuatan perusahaan dan memperbaiki kelemahan perusahaan (Paminto et al., 

2016). 

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas 
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terhadap nilai perusahaan tetapi masih menunjukkan hasil yang bervariatif, 

diantaranya yaitu hasil penelitian di Indonesia oleh Cheryta et al. (2017); Paminto 

et al. (2016), penelitian di Taiwan oleh oleh Chen et al. (2011) di Taiwan, penelitian 

di Filipina oleh Sucuahi & Cambarihan (2016) di Filipina dan hasil penelitian oleh 

A. Gill & Obradovich (2012) di Amerika menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil 

penelitian oleh Tamrin et al. (2016) di Indonesia dan Ibrahim (2017) di Nigeria 

yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan dianggap dapat pula 

mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan maka 

akan semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang dapat 

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Brealey dan Myers 

dalam Setiadharma & Machali (2017), perusahaan besar memiliki saham yang 

sangat luas, tetapi akan membuat saham kurang terkontrol atau didominasi oleh 

pihak tertentu. Di sisi lain, saham yang dimiliki oleh perusahaan kecil hanya 

didistribusikan di daerah kecil. Perusahaan besar cenderung mengambil risiko 

dalam menjual saham mereka untuk mempertahankan kebutuhan pertumbuhan 

penjualan. 

Total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan menunjukkan ukuran 

perusahaan. Sama halnya yang diungkapkan oleh Nyoman et al. (2014) bahwa 

ukuran perusahaan mencerminkan skala aset perusahaan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin mudah untuk mendapatkan 

sumber dana internal atau eksternal, yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan itu 

sendiri. Perusahaan-perusahaan besar telah mendorong untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan tetapi masih menunjukkan hasil yang bervariatif, 

diantaranya yaitu hasil penelitian oleh Nyoman et al. (2014); Tui, Nurnajamuddin, 

Sufri, & Nirwana (2017) di Indonesia, hasil penelitian oleh Ramadan (2016) di 

Jordanian, hasil penelitian oleh A. Gill & Obradovich (2012) di Amerika, dan hasil 
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penelitian oleh Amarjit Gill & Mathur (2011) di Kanada yang menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berbeda dengan hasil penelitian oleh Ibrahim (2017) di Nigerian dan Yu-Shu Ceng 

et al. (2010) di China yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan 

maka semakin menarik investor untuk berinvestasi, sehingga nilai perusahaan akan 

meningkat. Namun fenomena menunjukkan bahwa ukuran perusahaan manufaktur 

dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat, sementara fenomena 

nilai perusahaan manufaktur terus menurun. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan yang dibuat apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham atau akan 

ditahan untuk diinvestasikan kembali. Maka keputusan dividen ini penting karena 

bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan 

pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang 

dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang ditahan.  

Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana internal perusahaan (Sudana, 

2011:167). Maka kebijakan dividen ini sangat penting bagi perusahaan, karena 

pembayaran dividen mungkin mempengaruhi nilai perusahaan dan laba ditahan 

yang biasanya merupakan sumber dana internal yang terbesar dan terpenting bagi 

pertumbuhan perusahaan. Hal ini di dukung oleh penelitian Theodore Syriopoulus, 

et al. (2007) bahwa kebijakan dividen memiliki hubungan negatif dengan nilai 

perusahaan. Disamping itu, kedua hubungan ini memberikan peluang untuk 

membayar dividen lebih besar kepada investor. Adapun penelitian yang di lakukan 

di Indonesia oleh Umi Mardiyati et al (2012), Himatul Ulya (2014), Cheysilia 

Novita (2015), Sri & Ragil (2016), Hari Purnama (2016), Sudiani & Wiksuana 

(2018) bahwa kebijakan dividen memiliki hubungan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Hubungan positif menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan 

membagikan dividen kepada para pemegang saham, maka semakin besar nilai 

perusahaan tersebut, karena para pemegang saham menerima imbalan yang besar. 

Fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan dividen yang 

diukur dengan Dividen Payout Ratio mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 DPR 
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mengalami kenaikan dari tahun 2017, sementara pada tahun 2019 DPR mengalami 

penurunan. 

Inflasi dan suku bunga merupakan faktor fundamental eksternal yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Inflasi yang berlebihan dapat merugikan 

perekonomian secara keseluruhan, yaitu dapat membuat banyak perusahaan 

mengalami kebangkrutan, (Irham 2012:80). Jika inflasi semakin tinggi 

menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan di pasar modal, sehingga 

menyebabkan penurunan pada pertumbuhan investasi. Penurunan capaian nilai laba 

akibat dampak inflasi bisa memunculkan penilaian negatif oleh pasar bahwa 

perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki kinerja keuangan yang baik, 

berikutnya menurunkan minat investor berinvestasi, dan akhirnya berakibat pada 

menurunnya nilai perusahaan tersebut, (Mousa et al., 2012). Teori ini sejalan 

dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Umi & Ayi (2013) dan Cheysillia 

Novita (2015) di sektor manufaktur. Fenomena inflasi yang terjadi di Indonesia 

selama tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan setiap tahunnya, 

namun hal tersebut diikuti dengan fenomena nilai perusahaan manufaktur (yang 

terdiri dari industri dasar dan bahan kimia, aneka industri, dan industri barang 

konsumsi) yang juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan teori, sehingga pengaruh inflasi 

terhadap nilai perusahaan manufaktur menjadi variabel yang diteliti. 

Suku bunga terjadi atas transaksi biaya pinjaman atau harga yang harus 

dibayarkan atas dana pinjaman tersebut yang digunakan oleh penerima pinjaman 

(debitur) kepada pihak pemberi pinjaman, (Liembono, 2016). Dengan kata lain, 

masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang. Dalam penelitian ini, 

suku bunga direpresentasi menggunakan nilai BI Rate atau tingkat suku bunga dari 

laporan akhir tahun yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.  

Naiknya tingkat bunga akan mendorong masyarakat untuk menabung, dan 

malas untuk berinvestasi di sektor riil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

perusahaan manufaktur oleh Cheysillia Novita (2015) bahwa suku bunga memiliki 

pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menegaskan bahwa 

naiknya suku bunga akan mendorong orang untuk menabung, dan malas 

berinvestasi di sektor riil. 
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Setelah melakukan analisis dari tiga puluh penelitian terdahulu baik 

internasional maupun nasional, maka penulis membuat keputusan yaitu variabel 

independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah struktur modal, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen sebagai variabel 

independen internal sedangan variabel independen eksternalnya adalah suku bunga, 

dan inflasi. Enam variabel independen ini hasil dari variabel yang banyak di 

temukan dan mempunyai hasil penelitian yang mempengaruhi nilai perusahaan dari 

dua puluh tujuh jurnal yang di dapatkan, dan dengan melihat konsep signaling 

theory  sebagai dasar teori untuk meneliti faktor internal yang mempengaruhi nilai 

perusahaan (struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, kebijakan dividen) 

dan konsep arbitrage pricing theory (APT) sebagai dasar teori untuk meneliti faktor 

eksternal/ekonomi makro (inflasi dan suku bunga). 

 Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang disajikan pada gambar 1.1 

dan research gap antara penelitian satu dengan lainnya, maka penulis bermaksud 

untuk membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh struktur modal, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kebijakan dividen, inflasi dan suku bunga 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Oleh karena itu, judul penelitian 

ini adalah “Faktor Determinan Nilai Perusahaan Pada Sektor Manufaktur Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah yang akan diteliti adalah  

Faktor determinan yang mempengaruhi nilai perusahaan pada sektor manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 dengan sub rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019. 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019. 
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3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019. 

4. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019. 

5. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-

2019. 

6. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019. 

7. Bagaimana pengaruh struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

kebijakan dividen, inflasi dan suku bunga terhadap nilai perusahaan 

secara bersama-sama pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2017-2019. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2017-2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2017-2019. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2017-2019. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019. 

6. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019. 

7. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, kebijakan dividen, inflasi dan suku bunga secara bersama-

sama pada nilai perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2017-2019.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah memberikan suatu pengalaman yang baru 

berkaitan dengan peneliti, serta melatih kemampuan diri untuk dapat 

mengidentifikasi dan menganalisis sutau fenomena yang terjadi pada suatu 

kawasan secara sistematis dengan mengaplikasikan teori yang selama ini 

diperoleh 

b. Bagi Perusahaan 

Manfaat bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Perusahaan dapat lebih 

memperhatikan dan mengoptimalkan keenam faktor tersebut pada 

perusahaannya agar nilai perusahaannya dapat memberikan hasil yang baik 

sesuai dengan yang diharapkan perusahaan.  

c. Bagi calon investor dan investor 

Manfaat bagi investor maupun calon investor, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi di pasar modal yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

misalnya investor dapat menilai kondisi perusahaan yang seperti apa yang 

dapat memiliki prospek yang baik untuk di masa depan diantaranya dapat 
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dilihat atau dinilai dari struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

kebijakan dividen, inflasi, maupun suku bunga. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pengembangan ilmu manajemen keuangan mengenai pentingnya 

mengeksplorasi semua kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan. Diantaranya struktur modal, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, kebijakan dividen, inflasi, dan suku bunga terhadap nilai 

perusahaan, serta dapat menambah referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang mengacu pada 

Pedoman Penulisan Karya ilmiah terbitan Universitas Pendidikan Indonesia. 

Berikut sistematika penulisan yang digunakan: 

1. Bab I. Pendahuluan 

Berisi mengenai penjabaran latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

2. Bab II. Kajian Pustaka  

Berisi teori – teori dari para ahli yang akan mendukung penelitian dan 

kerangka pemikiran. 

3. Bab III. Metode Penelitian 

Penjabaran mengenai metode penelitian yang digunakan dan penjelasan 

mengenai : Populasi, Sampel, Lokasi, Variabel, Instrumen Penelitian, dan 

Teknik Pengumpulan Data. 

4. Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. 

5. Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Hasil dari pembahasan dan rekomendasi yang di rekomendasikan penulis. 

6. Daftar Pustaka 

Daftar mengenai sumber-sumber yang mendukung dalam penulisan tesis. 

 

 


