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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era globalisasi saat ini kita dapat merasakan gejolak moneter yang 

timbul karena adanya persaingan yang sangat ketat antar perusahaan. Agar 

perusahaan dapat bertahan hidup dituntut untuk mengolah perusahaannya dengan 

cara lebih efisien dan efektif. Perkembangan bisnis dapat dilihat dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Persaingan-persaingan 

yang terjadi harus diimbangi dengan pemikiran yang kritis dan pemanfaatan 

sumber daya perusahaan yang optimal. Dalam perkembangan dunia bisnis, pasar 

modal merupakan peran yang cukup penting dalam melakukan kegiatan ekonomi. 

Pasar modal dapat dipandang menjadi salah satu alat ukur kondisi perekonomian 

suatu negara. 

 Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk 

Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 15.833,9 triliun dan 

PDB per kapita mencapai Rp 59,1 juta atau US$ 4.174,9. Pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia pada tahun 2019 tumbuh 5,02 persen. Ekonomi Indonesia triwulan 

IV–2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh 4,97 persen (y-on-y) 

(www.bps.go.id). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor industri 

non migas mengalami pertumbuhan dan kontraksi pada akhir tahun 2019. 

Subsektor industri yang tumbuh antara lain industri makanan dan minuman 7,95 

persen yoy, industri kimia farmasi dan obat tradisional 12,73 persen yoy, industri 

tekstil dan pakaian jadi 7,17 persen yoy, dan industri pengolahan tembakau 1,9 

persen yoy (www.ekonomi.bisnis.com). Penelitian ini difokuskan pada sector 

consumer goods industry disebabkan sektor ini merupakan salah satu sektor yang 

diminati oleh para investor, Berdasarkan Data (Badan Pusat Statistik (BPS), 2019) 

sector consumer goods ini memiliki kapitalisasi terbesar ke 2 setelah sektor 

keuangan yaitu sebesar 16,17%. 

http://www.bps.go.id/
http://www.ekonomi.bisnis.com/
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Tabel 1. 1 Data Kapitalisasi Pasar Modal 2019 

Sektor 

Kapitalisasi Pasar 

Nilai (Rp) 
Persen 
(%) 

Keuangan 2.550.909.813.044.990 39,95 

Consumer 
Goods 1.180.626.466.270.580 16.17 

Infrastruktur 798.901.154.304.005 10,94 

  

Sumber : Data Statistic Pasar Modal 2019,(Otoritas Jasa Keuangan) 

 

Selain itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak dapat 

lepas dari peran sektor consumer goods industry ini, sehingga para investor 

tertarik untuk menanamkan saham pada sektor ini, karena memiliki prospek yang 

baik, sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan dimasa yang akan 

datang. Maka dari itu dalam penelitian ini tertarik pada perusahaan yang bergerak 

pada sector consumer goods industy. Consumer goods  industy adalah pengolahan 

yang mengubah bahan dasar/setengah jadi menjadi barang jadi yang umumnya 

dapat dikonsumsi pribadi/rumah tangga yang teridiri dari Food And Beverages, 

Tobacco Manufacturers, Pharmaceuticals, Cosmetics and Household, Houseware 

dan Others.  

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau 

kemakmuran bagi pemegang saham. Bagi perusahaan yang sudah go public, 

memaksimalkan nilai perusahaan tercermin pada harga pasar saham perusahaan 

yang bersangkutan di pasar modal (Sudana, I. M., 2011). Harga saham dipasar 

modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran 

investor, sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan sebagai 

proksi nilai perusahaan (Hasnawati, 2005). Nilai perusahaan merupakan kondisi 

tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses 

kegiatan selama beberapa tahun.  
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Perusahaan yang sudah mempunyai nama di pasaran, nilai suatu perusahaan 

mampu dilihat dari harga pasar sahamnya. Suatu perusahaan yang mempunyai 

nilai dari hasil presentasi suatu harga saham mampu ditentukan dengan tiga 

faktor, yaitu faktor internal, teknis, dan eksternal. Faktor yang seringkali dipakai 

oleh seorang investor sebagai suatu dasar pengambilan keputusan suatu pasar 

modal disebut sebagai faktor internal dan eksternal. Suatu volume perdagangan 

saham, volume perdagangan saham maupun tren fluktuatif harga saham yang 

bersifat teknis dan psikologis merupakan suatu faktor teknis dari penentuan harga 

saham yang mempresentasikan suatu nilai perusahaan (Hoffman, 2010). 

 

 

Gambar 1. 1 Grafik Consumer Goods Index (JKCONS) 

Sumber: Data diolah Penulis, 2022 

Jika dilihat dari data Index harga saham perusahaan sector consumer goods 

industy mengalami fluktuasi secara terus menerus dari tahun 2017. Pada tahun 

2017 harga saham consumer goods terkoreksi dan menyentuh harga 2.317. Pada 

tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 2.882. Lalu kemudian pada tahun 2019 

terjadi penurunan kembali menjadi 2.312 dan terus menurun pada tahun 2020 

menjadi 1.658 dan terus menurun menjadi 1.621 pada tahun 2021. Menurut Mirae 

Asset Sekuritas Indonesia dalam risetnya menyatakan bahwa pertumbuhan 

industry consumer goods di Indonesia pada tahun 2018 mengalami perlambatan 

dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab 

perlambatan pada sektor yang biasa disebut Fast Moving Consumer Goods 
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(FMCG) diantaranya adalah persaingan antar perusahaan yang semakin ketat yang 

melibatkan berbagai merek lokal maupun impor, pemulihan daya beli masyarakat 

yang melambat, serta pergeseran pilihan konsumen dari produk FMCG ke produk 

non-FMCG juga semakin memperlambat pertumbuhan industri tersebut. 

Perlambatan tersebut tercermin dari kinerja beberapa emiten di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) kinerjanya menurun hingga 

19,7%, PT CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sahamnya menurun sebesar 3,57% 

dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) juga mengalami penurunan sebesar 20,23%. 

Hasil survei Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa indeks penjualan riil 

menunjukkan kelemahan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, yang 

sejalan dengan perlambatan industri FMCG (cnbcindonesia.com, 2018). 

Hal tersebut menjadikan para investor untuk lebih waspada dalam 

menanamkan modalnya kepada perusahaan yang mereka pilih pada sektor 

consumer goods. Dengan demikian, perusahaan pun harus mengupayakan strategi 

untuk prospek perusahaan di masa mendatang agar nilai perusahaan dapat 

bertahan atau semakin meningkat dan para investor dapat percaya untuk dapat 

menginvestasikan dananya pada perusahaan serta pihak kreditur tidak merasa 

khawatir untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Semakin baik kinerja 

perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.  

Menurut Fahmi (2015) nilai perusahaan adalah rasio nilai pasar yang 

menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar, pasar ini mampu memberikan 

pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang 

akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang. Pada nilai 

perusahaan ada beberapa cara dalam pengukuran. Menurut Fahmi, (2015) Rasio 

nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Dalam 

penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Price Book Value 

(PBV). Menurut Hery (2015) PBV merupakan rasio yang menunjukan hasil 

perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar 

saham. Menurut (Edusaham, 2020) Price Book Value juga dapat berarti rasio yang 

menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau 

undervalued (di bawah) nilai buku saham tersebut. Jika nilai Price Book Value 

lebih besar dari 1 (>1), maka disebut saham overvalued. Jika Price Book Value 
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lebih kecil dari 1 maka disebut saham undervalued (www.edusaham.com). 

Berikut adalah Price Book Value pada dua perusahaan sub sektor Consumer 

Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021: 

 

 

Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan Price Book Value PT Unilever Tbk & PT 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Tbk 2017-2021 

Sumber: Data diolah Penulis, 2022 

Berdasarkan data nilai perusahaan sub sektor Consumer Goods Industry 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perolehan nilai Price Book Value (PBV) 

tahun 2017-2021 menjelaskan bahwa PT Unilever Tbk dari tahun 2017 sampai 

dengan 2021 nilai PBV mengalami fluktuatif cenderung menurun, dilihat pada 

tahun 2017 nilai PBV sebesar 16.49 kemudian pada tahun 2018 mengalami 

penurunan menjadi sebesar 9.14, akan tetapi pada tahun 2019 meningkat menjadi 

sebesar 12.13. Pada tahun 2020 kembali turun menjadi sebesar 5.68 dan pada 

tahun 2021 kembali turun menjadi 3.63. Hal ini dikarenakan nilai harga saham 

dari tahun 2017-2021 terus menurun serta nilai ekuitas yang terus menurun. Untuk 

PT UltraJaya Milk Industry & Trading Tbk pun mengalami fluktuatif pada nilai 

PBV, dilihat pada tahun 2017 memperoleh nilai PBV sebesar 3.56 kemudian pada 

tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3.27. Pada tahun 2019 meningkat 

menjadi 3.43, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 3.87, akan tetapi pada 

tahun 2021 kembali turun menjadi 3.79. Hal ini dikarenakan oleh harga saham 

yang pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Dari kedua perusahaan 
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tersebut terlihat bahwa nilai price book value termasuk pada harga saham yang 

diperdagangkan overvalued. 

Fluktuasi nilai perusahaan dengan rentang naik turun yang cukup jauh dapat 

menimbulkan masalah. Seperti hilangnya daya tarik investor atau kreditur untuk 

melakukan investasi di perusahaanya atau melemahnya perdagangan saham 

perusahaan tersebut di pasar modal. Hal ini dikarenakan para investor kurang 

percaya pada perusahaan yang mengalami fluktuasi nilai perusahaan yang cukup 

tinggi. Para investor akan memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang 

memiliki nilai perusahaan yang terus meningkat atau stabil. Nilai perusahaan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi nilai 

suatu perusahaan diantaranya kinerja keuangan dan intangible asset. 

Faktor utama yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yakni kinerja 

keuangan perusahaan, ini sangat penting dilakukan sebagai sarana atau indikator 

dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan sehingga diharapkan 

perusahaan dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang sehat dan lebih baik 

lagi, dalam menunjukkan kondisi suatu perusahaan Anggraini (2021). Dalam 

penelitian Rochmah dan Fitria (2017) menyatakan bahwa untuk mengambil 

keputusan dalam melakukan investasi maka para investor harus melaporkan 

keuangan akuntansi yang menyajikan data berkaitan dengan kinerja keuangan 

perusahaan yang terlihat pada hasil pelaporan keuangan. Tetapi untuk 

mendapatkan data keuangan yang berhubungan dengan arah atau tujuan serta 

kepentingan pemakai, maka data mengenai keuangan yang diperoleh harus 

dianalisis agar dapat diperoleh keputusan bisnis yang tepat dan baik.  

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh 

calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, 

menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham 

tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Laporan keuangan yang 

diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. 

Informasi keuangan tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, alat 

pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran 

terhadap indikator keberhasilan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan (Harahap, 2004). Para pelaku pasar modal 
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seringkali menggunakan informasi tersebut sebagai tolak-ukur atau pedoman 

dalam melakukan transaksi jual-beli saham suatu perusahaan. 

Penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan analisis rasio. Dan salah satu rasio yang sering digunakan untuk 

melihat kinerja keungan suatu perusahaan yaitu Return on Asset (ROA). Return 

on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang biasa digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan total aktiva yang ada. Nilai ROA yang positif menunjukkan dari 

total aktiva yang digunakan oleh perusahaan mampu memberikan laba bagi 

perusahaan. Namun sebaliknya, jika ROA negatif maka hal ini menunjukkan 

bahwa total aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan tidak 

menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, semakin 

positif nilai ROA maka menunjukkan kinerja keuangan yang baik pula yang mana 

akan diikuti dengan meningkatknya nilai pasar perusahaan tersebut. Dalam 

penelitian Irnawati (2019), Tanjung (2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh 

Return On Assets (ROA) terhadap Nilai Perusahaan. Berbeda dengan Penelitian 

Sondakh (2019), Dianti et al., (2020) mereka menemukan bahwa profitabilitas 

yang diukur dengan Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Tabel 1. 2Perkembangan Return On Asset dan PBV PT Unilever Tbk & PT 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Tbk 2017-2021 

Tahun 

PT Unilever Tbk 
PT Ultrajaya Milk Industry 

& Trading Tbk 

Return 

On Asset 

Price Book 

Value 

Return On 

Asset 

Price 

Book 

Value 

2017 37.0% 16.49 111% 3.56 

2018 46.7% 9.14 104% 3.27 

2019 35.8% 12.13 87% 3.43 

2020 34.9% 5.68 66% 3.87 

2021 30.2% 3.63 64% 3.79 

Sumber: Data diolah Penulis, 2022 



   8 
 

Nailatul Fadhila, 2022 
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN INTANGIBLE ASSET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan,upi.edu  

 Berdasarkan tabel diatas menjelaskan mengenai Return On Asset (ROA) 

serta perbandingan dengan Price Book Value pada perusahaan sub sektor 

Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2021. PT Uniliver Tbk memiliki nilai Return On Asset fluktuasi cenderung 

menurun, pada tahun 2017 nilai ROA sebesar 37% kemudian pada tahun 2018 

meningkat menjadi 46.7%. Akan tetapi selama tahun 2019 sampai dengan 2021 

nilai ROA PT Unilever Tbk terus menurun sampai menyentuh angka 30.2%., hal 

ini disebakan oleh nilai aset yang selalu menurun. Jika dikaitkan dengan nilai 

perusahaan, maka kinerja keuangan yang diproyeksikan menggunakan ROA akan 

saling mempengaruhi, terlihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2021 bahwa nilai ROA dan PBV sama-sama mengalami penurunan.   

Pada tabel 1.1 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Tbk memiliki nilai 

ROA yang terus menurun, pada tahun 2017 nilai ROA sebesar 111% kemudian 

pada tahun 2018 menurun menjadi 104%. Pada tahun 2019 kembali menurun 

menjadi 87% dan hingga tahun 2021 terus menurun, pada tahun 2021 nilai ROA 

sebesar 64%, hal ini diakibatkan oleh nilai aset yang terus menurun serta laba 

perusahaan yang terus menurun. Jika dikaitkan dengan nilai perusahaan, kinerja 

keuangan yang diproyeksikan menggunakan ROA hampir saling mempengaruhi, 

terlihat pada tahun 2017-2018 bahwa nilai perusahaan dan nilai ROA sama-sama 

mengalami penurunan, dan pada tahun 2020-2021 pun nilai perusahaan dan ROA 

pun sama-sama mengalami penurunan. 

Faktor kedua yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah Intangible Asset, 

penelitian tentang aset tidak berwujud ini telah dilakukan di Indonesia oleh 

Setijawan (2011) yang menghasilkan pernyataan tidak hanya goodwill saja yang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun nilai aset tidak berwujud selain 

goodwill juga dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan menjadikan 

perhatian penting bagi para investor. Setijawan (2011) menyatakan mengenai 

investor menginterpretasikan arus kas di masa mendatang (cash flow) memiliki 

keterkaitan dengan nilai goodwill yang dilaporkan dalam laporan keuangan serta 

para investor juga memiliki penilaian dan memperhatikan kapitalisasi goodwill 

diatas nilai bukunya saat penentuan nilai pasar perusahaan. Intangible Asset 

adalah aset yang digunakan bukan karena fisiknya, tetapi karena kepemilikan atas 
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aset tersebut sehingga kita memliliki hak untuk melakukan sesuatu. Contohnya: 

hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, dan royalti (Warren, 2008). 

Menurut Nafarin (2007), aset tidak berwujud (intangible asset) meliputi aset tetap 

tak berwujud, aset lancar tak berwujud dan aset lainnya yang tak berwujud. Aset 

tetap tak berwujud (intangible fixed asset) meliputi hak paten, hak cipta, hak guna 

usaha, goodwill dan lain-lain. Aset lancar tak berwujud (intangible asset) meliputi 

piutang usaha, sewa bayar di muka, asuransi bayar di muka dan lain-lain. 

Penelitian yang dikemukakan oleh Daulay (2017) menjelaskan bahwa intangible 

assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, kemudian 

menurut (Wijaya & Suganda, 2020) menjelaskan bahwa intangible asset tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Salah satu fenomena penurunan saham terjadi pada bulan Maret 2020, 

penurunan saham ini disebabkan oleh faktor eksternal yang menjadikan nilai 

saham turun dan berdampak pada nilai perusahaan. Perusahaan manufaktur pada 

sektor consumer yang terdampak diantaranya ada PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk (ICBP) dan PT. Unilever Tbk (UNVR) yang mengalami penurunan 

masing-masing 6,16% dan 9% menjadi Rp. 10.275 dan Rp. 6.825 (Katadata.co.id, 

2020). Fenomena tersebut merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi nilai 

perusahaan dan tidak dapat dihindari. Namun karena kinerja keuangan dan 

kepemilikan intangible asset saham dua perusahaan manufaktur sector consumer 

ini berangsur membaik dan diproyeksikan melanjutkan kinerja positifnya guna 

meningkatkan nilai perusahaan. Untuk menentukan Intangible Asset 

menggunakan rumus Intangible Asset Value, Intangible Asset Value adalah 

mencerminkan hak/hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan 

dalam menghasilkan pendapatan (Halim, 2007). 
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Tabel 1. 3 Perkembangan Intangible Asset dan PBV PT Unilever Tbk & PT 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Tbk 2017-2021 

Tahun 

PT Unilever Tbk 
PT Ultrajaya Milk Industry 

& Trading Tbk 

Intangible 

Asset 

Price 

Book 

Value 

Intangible 

Asset 

Price 

Book 

Value 

2017 85,298,227 16.49 14,957,621 3.56 

2018 69,273,820 9.14 15,592,487 3.27 

2019 64,086,718 12.13 19,404,271 3.43 

2020 28,035,312 5.68 18,480,863 3.87 

2021 15,675,328 3.63 18,132,293 3.79 

Sumber: Data diolah Penulis, 2022 

Jika dilihat dari grafik intangible asset kedua perusahaan tersebut, terdapat 

perbedaan yang jauh signifikan, PT Unilever Tbk yang memiliki intangible asset 

cukup tinggi dibandingkan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Tbk yang 

memiliki intangible asset yang rendah. Hal ini menyebabkan kedua perusahaan ini 

memiliki nilai perusahaan yang berbeda. PT Unilever Tbk tiap tahunnya 

mengalami penurunan sedangkan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Tbk 

mengalami fluktuasi yang cenderung menurun 2021.  

Jika dilihat dengan perbandingan nilai perusahaan, bahwa intangible asset 

bisa saja tidak mempengaruhi nilai perusahaan, dilihat pada PT Unilever tahun 

2017, 2018, 2020 dan 2021 bahwa jika nilai perusahaan naik maka intangible 

asset akan naik dan begitupun sebaliknya, akan tetapi pada PT Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Tbk berbeda, pada tahun 2018 dan 2020 bahwa nilai 

perusahaan dan intangible asset tidak saling searah dan pada tahun 2021 sama-

sama mengalami penurunan. 

Fenomena ini pernah terjadi dan berkaitan dengan laju indeks harga saham 

gabungan. Ketika sebagian besar harga saham menguat dibandingkan harga 

saham yang melemah sebenarnya dapat mengangkat dan meningkatkan indeks 

harga saham dan hal ini berpengaruh pada nilai perusahaan. Yang artinya 

intangible asset menjadi sumber daya yang penting serta memiliki manfaat yang 
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besar untuk masa depan nilai perusahaan. Intangible asset selain dapat 

meningkatkan dan menentukan nilai perusahaan juga dapat meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. Intangible asset menurut (Dewi Anggraeni,Edi 

Sukarmanto, 2018) secara parsial dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada 

perusahaan sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan besarnya 

pengaruh intangible asset dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Jadi semakin tinggi intangible asset, maka akan semakin tinggi nilai 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja keuangan dan intangible asset yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian 

tersebut dilandasi pada fenomena hubungan kinerja keuangan dan intangible asset 

yang dianggap menjadi faktor berpengaruh pada nilai perusahaan. Banyak 

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang mengalami naik 

turun akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diantaranya 

disebabkan oleh peningkatan utang dan ada pula disebabkan oleh penurunan laba 

perusahaan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi: “Pengaruh 

Kinerja Keuangan dan Intangible Asset terhadap Nilai Perusahaan (Sektor 

Consumer Goods Industy) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  

2017-2021. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh intangible asset terhadap nilai perusahaan? 

3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan dan intangible asset terhadap nilai 

perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh intangible asset terhadap nilai perusahaan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan intangible asset terhadap 

nilai perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan khusus dibidang akuntansi keuangan, melengkapi temuan-temuan 

sebelumnya terkait faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan,dan menjadi 

bahan untuk penelitian selanjutnya, karena kondisi pasar saham yang selalu 

berubah dengan fenomena-fenomena lain yang muncul.  

2. Praktis  

Bagi investor, calon investor, masyarakat, serta manajer investasi 

diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pentingnya memperhatikan 

beberapa faktor dalam membuat keputusan investasi serta hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, maupun untuk mengevaluasi kinerja. 


