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1.1 Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid-19 telah menjadi isu penting dunia hingga saat ini, mengingat 

banyak negara di dunia yang terdampak dari sebaran Covid-19 telah mengalami 

krisis multidimensi yang menjadikan suatu negara rapuh dan berdampak besar 

dalam berbagai sektor dan pilar ekonomi termasuk juga bursa saham dan pasar 

modal. Pada bidang ekonomi, Modjo (2020:104) melihat krisis yang ditimbulkan 

pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan kontradiksi pada ekonomi global 

sebesar -0,2% sampai 2,5% pada 2020. Berbagai kebijakanpun telah dikeluarkan 

untuk menghadapi penurunan harga saham di masa pandemi Covid-19, mengingat 

turunnya harga saham tersebut telah mempengaruhi berbagai sektor perdagangan. 

Pada laporan Tamara and Haddyat (2020) mengungkapkan, anjloknya IHGS 

(Indeks Harga Saham Gabungan) di masa pandemi Covid-19 ini diikuti dengan 

semua indeks sektoral mengalami penurunan. Beradasarkan data dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI), kinerja dari Sektor Barang Konsumsi mengalami penurunan 

yaitu -19,17% sepanjang Q1/2020. Sedangkan posisi kedua terdapat Sektor 

Perdagangan, Jasa dan Investasi -21,77%, diikuti Sektor Pertambangan -23,54%, 

Sektor Finansial -26,94%, dan Sektor Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi 

29,20%. Dan yang paling tertekan yaitu Sektor Industri Dasar & Kimia dengan 

penurunan pada triwulan pertama mencapai -40,68% (BisnisIndonesia, 2020). 

Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari UI (Universitas Indonesia) 

mengungkapkan consumers goods as predicted, yakni sektor yang paling defensif 

atau mampu bertahan saat resesi serta krisis namun tidak bisa tumbuh dengan 

tinggi juga saat ekonomi sedang booming (BisnisIndonesia, 2020). 

Dari laporan statitik BEI atau IDX (Juni 2020), pada kurun waktu Juni 

2019 sampai Juni 2020, sektor barang konsumsi telah terjadi penurunan terendah 

dibandingkan dengan sektor lainnya di angka 251.757 atau 12,26%. Hal tersebut 
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salah satunya dipengaruhi dengan kondisi perekonomian dunia pada masa 

pandemi Covid-19, dan mulai di Indonesia bulan Maret 2020. Sehingga di bulan 

yang pertama, sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan 5.828 atau 

di angka 0,32%, selanjutnya selama tiga bulan secara perlahan sektor tersebut 

mulai mengalami peningkatan 141.759 atau di angka 8,54%. Peningkatan pada 

sektor barang konsumsi tersebut diperkuat juga dengan indeks harian dari sektor 

barang konsumsi yang tetap stabil selama pada bulan Juni 2020. 

 Pada pandemi tahun 2020, permintaan pada barang barang konsumen 

akan melambat dari tingkat yang tertinggi, namun tetap berada diatas sebelum 

covid 19 terjadi. Perusahaan Perindustrian secara lengkap telah mengikuti 

peraturan perundang-undangan UU Nomor 3 Tahun 2014. Pandemi Covid-19 

telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor industry, juga ekonomi 

yang di Indonesia, termasuk juga pasar modal dan bursa saham. Seluruh divisi 

mempunyai kinerja buruk sepanjang kuartal yang pertama tahun 2020. Namun 

ditengah pandemi covid 19 sektor barang konsumsi mampu menjadi sektor yang 

paling minim pembetulannya. Namun sektor barang konsumsi mempunyai arah 

yang melemah. Hal ini yang menyebabkan indeks dari sektor saham barang 

konsumsi mengalami kelemahan dikarenakan inflasi yang terjadi dibawah rata 

rata yakni tahun 2020 inflasi yang telah terjadi sebesar 0,28% (Saputra and 

Sidartha, 2021).  

Dikarenakan aktivitas dari masyarakat yang berkurang akibat pandemi 

covid 19 tahun lalu, maka dari itu indeks keyakinan dari konsumen masih rendah. 

Hal itu membuat para investor merespon negatif pada kinerja keuangan di sector 

barang konsumsi. Meskipun sektor barang konsumsi terjadi arah yang melemah, 

sektor barang konsumsi masih mempunyai tujuan yang bagus dalam kedepannya. 

Karena pemerintah terus memberikan kelonggaran kebijakan – kebijakan selama 

pandemic covid 19. Selain itu terdapat penurunan pada suku bunga, relaksasi 

pajak serta meningkatkan uang dalam pemulihan ekonomi nasional. Sehingga 

nantina dapat mendorong kemampuan konsumen di dalam negeri dan juga dapat  

menyebabkan kenaikkan inflasi pada sektor saham barang konsumsi. 
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Perusahaan sendiri pastinya menginginkan informasi akurat untuk 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang nantinya dapat membuat 

keuntungan bagi perusahaan, sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan 

serta mampu bertahan pada pasar yang sangat sengit. Dengan adanya kejadian 

tersebut, mendorong perusahaan – perusahaan manufaktur terutama pada sektor 

barang konsumsi melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan agar tetap bertahan pada kondisi yang terjadi dan tujuan yang 

diinginkan perusahaan dapat tercapai. Perusahaan manufaktur sendiri lebih 

memerlukan sumber dana jangka panjang guna membiayai operasi perusahaan, 

yang salah satunya dengan menggunakan investasi saham para investor. Tujuan 

perusahaan terdiri dari tujuan bersifat  jangka panjang serta tujuan bersifat jangka 

pendek. Tujuan bersifat jangka panjang biasanya mengembangkan dan 

membesarkan perusahaan dengan mendapatkan modal dari investor serta 

memaksimalkan nilai perusahaan. Sedangkan tujuan bersifat jangka pendek yaitu 

dengan sumberdaya yang dimiliki, perusahaan hanya ingin mendapatkan laba 

semaksimal mungkin.   

Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan biasanya serupa dengan 

memaksimumkan jumlah harga pasar saham milik perusahaan tersebut yang pada 

akhirnya akan memaksimalkan kekayaan para pemilik investor. Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor atas tingkat keberhasilan perusahaan yang biasanya 

dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi, mengakibatkan nilai 

perusahaan tersebut akan meningkat. Pemicu kenaikan harga saham dikarenakan 

semakin tingginya penilaian investor terhadap saham tersebut. Sedangkan harga 

saham yang ada di pasar modal terbentuk atas kesepakatan antara permintaan 

investor dan penawaran investor. 

Menurut Flafian (2018), semakin tinggi nilai perusahaan tersebut, maka 

akan semakin sejahtera para shareholdernya. Nilai perusahaan juga menunjukkan 

asset pada perusahaan. Nilai perusahaan tidak hanya memberikan gambaran 

tentang prospek saat ini, tetapi juga memberikan gambaran prospek dan harapan 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai kekayaan pada masa yang akan 

datang. Dengan nilai perusahaan yang tinggi, para calon investor akan 
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memandang baik suatu perusahaan. Sehingga setiap pemilik perusahaan akan 

berusaha menunjukkan kepada calon investor bahwa perusahaan mereka adalah 

tempat yang tepat untuk melakukan investasi dan apabila pemilik perusahaan 

tidak dapat menampilkan nilai perusahaan yang baik, nilai perusahaan tersebut 

berada di bawah nilai yang sesungguhnya.  

Rendah dan tingginya nilai perusahaan tergantung dari banyaknya faktor 

yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu profitabilitas, kebijakan dividen dan 

kebijakan utang. Faktor pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas termasuk 

variabel yang cukup penting dikarenakan melalui profitabilitas dapat diambil 

keputusan apakah laba suatu perusahaan didistribusikan sebagai dividen, bisa juga 

ditahan sebagai kepemilikan uang tunai atau melakukan investasi dengan harapan 

perusahaan nantinya akan memperoleh keuntungan masa yang akan datang. Besar 

dan kecilnya profit yang dihasilkan perusahaan akan mempengaruhi nilai 

perusahaan (Herawati, 2013).  

Secara umum, biasanya para investor menanam saham mereka pada 

perusahaan yang akan menghasilkan profit yang besar. Nilai perusahaan juga 

dapat dilihat pada tingkat profit yang dicapai dari perusahaan tersebut. 

Profitabilitas sendiri dianggap dapat mempengaruhi nilai perusahaan dikarenakan 

perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi maka nilai perusahaan akan 

tinggi pula, sebaliknya jika laba yang dihasilkan perusahaan rendah akan 

mengakibatkan nilai perusahaan juga rendah dalam pandangan pemegang saham. 

Profitabilitas yang semakin menurun, berdampak pada kesulitan keuangan suatu 

perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Upaya perusahaan 

dalam mempertahankan tingkat profitabilitas agar selalu dalam keadaan stabil, 

tidak lepas dari tepatnya penggunaan modal khususnya penggunaan modal kerja. 

Profitabilitas akan diukur dengan menggunakan ROE (Return On Equity) yaitu 

rasio laba bersih terhadappekuitas saham biasa, yang menghitung tingkat 

pengembalian atas investasi pemegang saham biasa (Mubaraq, 2020).  

Penelitian-penilitian yang menghubungkan profitabilitas dengan nilai 

perusahaan diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Purnama, H (2016), 
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Mayogi (2016), Martha,et.al, (2018) mengungkapkan bahwa profitabilitas (ROE) 

berpengaruhhpositif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan 

dividen. Perusahaan manufaktur lebih memerlukan sumber dana jangka panjang 

guna membiayai operasi perusahaan mereka yang salah satunya menggunakan 

investasi saham tentunya berkaitan dengan pembagian dividen. Kebijakan dividen 

yaitu keputusan keuangan perusahaan apakah nantinya laba yang diperoleh 

dibagikan kepada pemegang saham perusahaan atau akan ditahan sebagai laba 

ditahan. Kebijakan dividen itu untuk menentukan seberapa banyakkah keuntungun 

yang akan akan didapatkan para pemegang saham. Disisi lain kebijakan dividen 

sering menimbulkan konflik antar pihak pemegang saham dengan manajemen 

perusahaan. Pihak manajemen perusahaan beranggapan sebaiknya laba yang 

diperoleh perusahaan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. 

Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan dapat mempengaruhi harga saham 

dikarenakan investor lebih tertarik dengan pengembalian yang berasal dari 

deviden daripada dengan capitalgain (Mubaraq,2020). Biasanya dividen yang 

dibagikan dipresentasikan dalam DPR (Dividen Payout Ratio). Dividen Payout 

Ratio ini yang menetapkan besarnya deviden per lembar saham. 

Penelitian-penelitian yang menghubungkan kebijakan dividen dengan nilai 

perusahaan diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Mayogi (2016), 

menunjukkan hasil kebijakan dividen yang diukur menggunakan DPR 

berpengaruh positif atau signifikan terhadap nilai perusahaan.  Berbeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan Martha,et.al, (2018), Suardana, et.al, (2020)  

menunjukkan kebijakan dividen tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan 

utang. Utang sendiri merupakan sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan 

untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Kebijakan utang untuk mengetahui 

tentang seberapa jauh suatu perusahaan menggunakan penggunaan utang. Besar 

kecilnya suatu penggunaan utang akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Karena 

penggunaan utang yang tinggi, hal itu dapat menurunkan nilai perusahaan yang 
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kemungkinan menimbulkan biaya keagenan dan biaya kepailitan. Dan jika suatu 

perusahaan mampu mengelola utang dengan baik maka nilai perusahaan tersebut 

akan meningkat, jika tingkat utang melebihi komposisi utang yang ditetapkan oleh 

perusahaan maka akan terjadi penurunan nilai perusahaan. Kebijakan utang itu 

sendiri dapat diukur dengan DER (Debt to Equity Ratio). 

Dalam penelitian Purnama, H (2016) mendapatkan hasil yaitu kebijakan 

utang berpengaruh positif atau signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan oleh Mayogi (2016), Suardana, et.al, (2020),  

mendapatkan hasil kebijakan hutang tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan.   

Dari beberapa penelitian terdahulu, diperoleh hasil penelitian yang 

menunjukkan hasil tidak konsisten pada variabel profitabilitas, variabel kebijakan 

dividen dan variabel kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan pada tahun – 

tahun sebelum pandemi covid-19. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen dan kebijakan hutang 

terhadap nilai perusahaan di masa saat pandemi covid-19 mulai masuk ke 

Indonesia. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa mengetahui perbandingan dari 

hasil data penelitian sebelum dan pada saat awal pandemi covid-19 terjadi. 

Penelitian ini akan menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi 

sebagai objek penelitian. Karena perusahaan manufaktur merupakan suatu 

perusahaan yang terdapat berbagai sektor salah satunya sektor barang konsumsi 

sehingga penelitian ini diharapkan bisa mewakili seluruh sektor barang konsumsi 

di Indonesia dan bisa mencerminkan nilai perusahaan secara menyeluruh.   

Berdasarkan uraian diatas, judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh 

Profitabilitas, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai 

Perusahaan pada Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2020”.   
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uruaian latar belakang di atas, maka perumusan masalah di  

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor 

barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

sektor barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2020? 

3. Apakah kebijakan utang berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

sektor barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2020? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui signifikasi atau pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada sektor barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui signifikasi atau pengaruh kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan pada sektor barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui signifikasi atau pengaruh kebijakan utang terhadap nilai 

perusahaan pada sektor barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini bisa memberikan tambahan pengetahuan tentang 

pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen dan kebijakan utang terhadap 

nilai perusahaan pada praktik yang dihubungkan melalui pengetahuan 

teori. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini digunakan manajemen perusahaan sebagai pertimbangan 

dalam melakukan peningkatan nilai perusahaan. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan para investor 

untuk menetapkan pilihan investasi yang berkaitan dengan nilai 

perusahaan. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian dapat memberikan wawasan tentang pengetahuan dan juga 

referensi dalam pengembangan penelitian yang selanjutnya.  

 


