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ANALISIS NILAI PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI
YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA

Zakiyyah Salem Bazher
ABSTRAK
Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi
akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham, Semakin tinggi harga
saham semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini terjadi dikarenakan beberapa
factor yang mempengaruhi yang diantaranya antara lain : ukuran perusahaan,
profitability dan pertumbuhan laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitability dan pertumbuhan laba
terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Jasa Transportasi di Bursa Efek
Indonesia
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Jasa Transportasi
yang go public di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007-2010, yang berjumlah
12. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil pengujian diatas variabel Ukuran Perusahaan memberikan
kontribusi terhadap nilai perusahaan hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan‐perusahaan besar memiliki kemampuan dan sumber dana lebih besar
sehingga dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Variabel Profitabiltas
memberikan kontribusi terhadap terhadap Nilai Perusahaan, hal ini menunjukkan
hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan profitabilitas, apalagi jika
disertai kenaikan pertumbuhan laba memungkinkan perusahaan memiliki dana
cukup besar untuk membiayai operasinya. Variabel Pertumbuhan Laba tidak
memberikan kontribusi terhadap terhadap Nilai Perusahaan, hal ini menunjukkan
hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba sejalan dengan peningkatan
likuiditas, jika terjadi peningkatan laba sehingga growth of earning after tax
meningkat
Keywords :

ukuran perusahaan, profitability, pertumbuhan laba dan nilai
perusahaan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada
beberapa hal yang mengemukakan tentang tujuan pendirian suatu perusahaan.
Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal
atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin
memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan
perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang
tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya
secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin
dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang
lainnya.
Nilai perusahaan dapat mencerminkan nilai asset yang dimiliki
perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu surat
berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan, tinggi rendahnya harga saham
banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten. (Matono dan Agus Harjito, 2005:3)
Menurut badan pemberantasan korupsi (2010), Untuk mencapai
keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang, pelaksanaan good corporate
governance (GCG) perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu,
diperlukan pedoman perilaku (code of conduct) yang dapat menjadi acuan bagi
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organisasi perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai
(values) dan etika bisnis sehingga bisa menjadi bagian dari budaya perusahaan.
Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam rangka mencapai
keberhasilan jangka panjang tersebut adalah (Badan Pemberantasan Korupsi,
2010) :
1. Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan
misi perusahaan. oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai
perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan.
2. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya universal, namun dalam
merumuskannya perlu disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter dan
letak geografis dari masing-masing perusahaan.
3. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpecaya, adil,
dan jujur.
Selain dipengaruhi ukuran perusahaan,

nilai perusahaan juga

dipengaruhi oleh profitabilitas, pertumbuhan laba. Peningkatan profitabilitas,
apalagi jika disertai kenaikan pertumbuhan laba memungkinkan perusahaan
memiliki dana cukup besar untuk membiayai operasinya, sehingga hal ini akan
mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Hal ini dapat tercermin
dari harga saham. Selanjutnya, kenaikan harga saham akan menyebabkan
kenaikan PBV.
Perusahaan jasa transportasi digunakan dalam penelitian ini, karena
industri terbesar didunia adalah pada bidang jasa. Perusahaan ini merupakan
kelompok perusahaan yang cukup besar dan berkembang pesat di Indonesia.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

3

Perusahaan jasa transportasi memiliki iklim persaingan yang sangat ketat,
karena transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk
mobilisasi dalam menjalankan kegiatan perekonomian Di samping itu,
perusahaan ini juga membutuhkan modal yang sangat besar dan kuat untuk
mendukung finansial perusahaan, agar dapat bersaing dalam memberikan
fasilitas jasa yang terbaik.
Permasalahan yang dihadapi perusahaan jasa transportasi juga dapat
dilihat dari laporan keuangan mengalami penurunan nilai PBV atau nilai
perusahaan, hal ini diindikasikan karena pengaruh ukuran perusahaan,
profitabilitas dan pertumbuhan laba, dan dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah
ini.
Tabel 1.1 : Nilai Perusahaan (PBV) Jasa Transportasi
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2010
Perusahaan
2007
Arpeni Pratama
1,39
Rig Tenders
0,86
Steady Safe
1,47
Samudera Indonesia
0,71
Pelayaran
1,50
Zebra
1,07
Indonesia Air
0,96
Rukun Raharjo
2,99
Berlian Laju
3,32
Centris Multi
0,24
Humpuss
2,21
Panorama
2,41
Sumber : Bursa Efek Indonesia

2008
0,40
0,38
0,83
0,21
0,51
0,73
0,57
0,91
0,45
0,44
1,60
0,97

2009
0,54
0,68
0,94
0,34
0,62
0,95
0,57
1,68
0,62
0,41
2,05
1,50

2010
0,64
0,65
0,83
0,35
0,73
1,04
0,63
7,80
0,42
0,38
1,57
1,07
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Dari data diatas terlihat dengan jelas bahwa nilai perusahaan dalam
hal ini dilihat dari PBV pada perusahaan jasa transportasi dari tahun ke tahun
menandakan adanya masalah nilai perusahaan yang cenderung menurun. Nilai
perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan
diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham, Semakin tinggi harga
saham semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini terjadi dikarenakan
beberapa factor yang mempengaruhi yang diantaranya antara lain : ukuran
perusahaan, profitability dan pertumbuhan laba.
Karena apabila terjadi peningkatan profitabilitas dan likuiditas,
apalagi jika disertai kenaikan pertumbuhan laba memungkinkan perusahaan
memiliki dana cukup besar untuk membiayai operasinya (termasuk untuk
membayar dividen pada pemegang saham), sehingga hal ini akan
mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Hal ini dapat tercermin
dari harga saham. Selanjutnya, kenaikan harga saham akan menyebabkan
kenaikan PBV.
Ukuran perusahaan dapat berpengaruh negatif terhadap nilai
perusahaan, karena pada perusahaan‐perusahaan besar, pemilik saham pada
dasarnya terpisah dari manajemen, sehingga kurang berdaya mengubah
manajemen. Ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh negatif karena
sekalipun perusahaan besar memiliki kemampuan untuk menghasilkan
keuntungan lebih besar, namun modal yang digunakan juga besar, sehingga
profitabilitasnya bisa jadi tidak terlalu tinggi dibanding perusahaan dengan
ukuran lebih kecil. Di sisi lain, ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh
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positif terhadap nilai perusahaan karena perusahaan‐perusahaan besar memiliki
kemampuan dan sumber dana lebih besar sehingga dapat memperoleh
keuntungan lebih besar. (Rahmawati, 2007:32)
Sejalan dengan peningkatan laba sehingga ROE meningkat, maka
semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk
menghasilkan laba, sehingga nilai perusahaan yang tercermin dalam PBV akan
meningkat.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan
penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul "ANALISIS
NILAI PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI YANG TERCATAT DI
BURSA EFEK INDONESIA”

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,
maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai benkut:
a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
b. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
c. Apakah pertumbuhan laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan

terhadap nilai

perusahaan.
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b. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan
c. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan laba terhadap nilai perusahaan

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah
sebagai berikut.
1.

Bagi investor dan calon investor penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam proses
menjual atau membeli saham.

2.

Bagi perusahaan. penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan
nilai perusahaan

3.

Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan
mahasiswa sebagai tambaban referensi dalam melakukan penelitian
sejenis di masa mendatang.
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