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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam penelitian ini nilai perusahaan diproksikan dengan menggunakan 

rasio Price to Book Value (PBV). PBV menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. Rasio Price to Book Value (PBV) memberikan gambaran berapa 

kali kita membayar sebuah saham dengan nilai buku perusahaan (Brigham dan 

Houston, 2010). PBV yang tinggi mengambarkan harga saham perusahaan 

tersebut tinggi dan bagus untuk dilakukan investasi. Semakin tinggi nilai PBV 

menunjukkan nilai perusahaan semakin baik sehingga dapat menarik investor 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. PBV di atas satu menunjukkan 

bahwa perusahaan dalam keadaan bagus artinya nilai pasar atau harga saham 

lebih besar daripada nilai buku perusahaan. Sebaliknya, PBV di bawah satu 

mencerminkan nilai perusahaan yang kurang baik yakni harga saham lebih 

rendah dari nilai bukunya, sehingga motivasi investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan juga berkurang. Menurut (Murhadi, 2009) ada beberapa alasan 

investor menggunakan PBV dalam analisis investasi: Nilai buku sifatnya relatif 

stabil. Bagi investor yang kurang percaya terhadap estimasi arus kas, maka nilai 

buku merupakan cara yang sederhana untuk membandingkan, adanya praktik 

akuntansi yang relatif standar diantara perusahaan menyebabkan PBV dapat di 

bandingkan dan akhirnya dapat memberikan signal apakah nilai perusahaan 

under atau overvaluation. 

 
 

Gambar 1.1 

Grafik perkembangan PBV perusahaan sektor makanan dan minuman 

tahun 2009-2018 
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Dari gambar 1.1 yakni tabel Perkembangan PBV (Price to Book Value) 

perusahaan makanan dan minuman dari 10 tahun terakhir (2009-2018) menunjukkan 

rata-rata sebesar 5,34 pada tahun 2009, pada tahun 2010 mengalami penurunan 

menjadi 3,31 kemudian mengalami kenaikan berturut-turut pada tahun 2011 hingga 

2014 sebesar 4,03, 7,32, 10,78 dan 11,00 serta pada tahun 2015 mengalami 

penurunan kembali sebesar 8,75 yang kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 10,32 

lalu mengalami penurunan kembali di tahun 2017 sebesar 9,64 dan 2018 sebesar 

9,58. 

Tabel 1.1 

Data perusahaan dengan nilai PBV diatas rata-rata 
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Tabel 1.2 

Data perusahaan dengan nilai PBV dibawah rata-rata 

 

 Rata-rata nilai PBV tertinggi dimiliki PT. Multi Bintang Indonesia, hal ini 

dapat disebabkan karena perusahaan tersebut memiliki fanbase fanatik tersendiri 

dalam industri minuman bir di Indonesia, segmentasi pasar yang tepat sasaran, salah 

satu produk unggulan kelas internasional yang memiliki positioning sebagai bir 

premium yaitu Heineken, serta memiliki aera khusus dengan penjualan tertinggi di 

Bali. Sedangkan rata-rata nilai PBV terendah dimiliki oleh PT. Prashida Aneka 

Niaga yang sedang mengalami penurunan ekspor secara signifikan. 

Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur 

andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional. Hal tersebut terlihat dari kontribusi yang konsisten dan signifikan 

terhadap produk domestik bruto (PDB), industri non-migas serta realisasi investasi. 

Capaian kinerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif. Potensi industri 

makanan dan minuman di Indonesia bisa menjadi Champion, karena supply dan 

user-nya banyak. Untuk itu, salah satu kunci daya saingnya di sektor ini adalah food 

innovation and security. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, 

sepanjang tahun 2018, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 
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7,91% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17%. 

Selanjutnya, industri makanan menjadi salah satu sektor yang menopang 

peningkatan nilai investasi nasional, yang pada tahun 2018 menyumbang hingga 

Rp 56,60 triliun. Realisasi total nilai investasi di sektor manufaktur sepanjang tahun 

lalu mencapai Rp 222,3 triliun. produk makanan dan minuman Indonesia telah 

dikenal memiliki daya saing di kancah global melalui keragaman jenisnya. Ini 

ditandai dengan capaian nilai ekspornya sebesar USD 29,91 miliar pada tahun 2018. 

Prospek yang menjanjikan tersebut menarik minat investor dalam menanamkan 

sahamnya pada perusahaan makanan dan minuman. Semakin banyak pemodal yang 

menanamkan sahamnya pada sebuah perusahaan akan berdampak pada semakin 

tingginya nilai perusahaan. Menurut Sudana (2009:8), nilai perusahaan merupakan 

nilai sekarang dari arus pendapatan atau kas yang diharapkan diterima pada masa 

yang akan datang. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan keinginan para pemilik 

perusahaan, karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham (Brigham, 2010:7). Nilai perusahaan sangat penting 

karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi 

investor terhadap perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga pasar saham 

perusahaan. Sedangkan kinerja keuangan dapat diukur dengan efisiensi rasio yaitu 

rasio perbandingan antara masukan dan keluaran. 

PBV perusahaaan yang berfluktuasi bisa terjadi pada setiap perusahaan 

dikarenakan harga saham yang selalu berubah-ubah. Fluktuasi PBV dalam 

penelitian ini terjadi pada bidang industri makanan dan minuman, karena 

perusahaan ini memproduksi barang kebutuhan sehari hari masyarakat. Saham yang 

berasal dari produk makanan dan minuman merupakan saham yang banyak 

diminati oleh investor, tidak hanya investor dalam negeri tetapi juga investor yang 

berasal dari luar negeri. Selain itu tingkat penjualan industri makanan dan minuman 

yang meningkat setiap tahunnya dikarenakan perusahaan makanan dan minuman 

lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh musim ataupun perubahan kondisi 

perekonomian karena dalam keadaan apapun masyarakat akan tetap mengkonsumsi 

makanan ataupun minuman sebagai kebutuhan pokok. Tingginya minat investor 

untuk berinvestasi pada industri makanan dan minuman menunjukkan bahwa 

industri makanan dan minuman merupakan perusahaan yang berkinerja baik, yang 

memiliki harga saham yang tinggi dan sekaligus memiliki nilai perusahaan yang 

tinggi. Beberapa investor membeli saham sebelum penutupan pasar, sementara 

yang lain percaya dalam memilih saham didasarkan pada pertumbuhan dan masa 

depan akan berpotensi pada penghasilan. Beberapa investor berinvestasi untuk 

keuntungan jangka pendek dan untuk keuntungan jangka panjang lainnya. Industri 

makanan dan minuman merupakan subsektor yang paling tahan terhadap krisis 

ekonomi, karena pada saat krisis terjadi makanan dan minuman tetap akan dicari 

atau dibutuhkan dikarenakan merupakan kebutuhan paling dasar. Dalam keadaan 

krisis, masyarakat akan membatasi konsumsinya dengan memenuhi kebutuhan 

dasar dan mengurangi kebutuhan sekunder. Semakin banyak pengusaha mencoba 
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memasuki subsektor makanan dan minuman, maka bermunculan banyak 

kompetitor dalam industri sejenis. Untuk itu perusahaan harus memperhatikan 

kinerjanya termasuk salah satunya adalah kinerja keuangan, agar dapat mengelola 

keuangan dan menghasilkan laba yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan 

nilai perusahaannya. Untuk menilai kinerja keuangan, maka pihak-pihak terlebih 

dahulu yang berkepentingan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dapat 

diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan 

perhitungan laba-rugi, serta laporan perubahan modal. Namun dari laporan 

keuangan belum dapat memberikan informasi yang tepat sebelum dilakukan 

analisis terhadap laporan keuangan.  Analisis rasio merupakan cara yang umum 

digunakan dalam menganalisis laporan finansial perusahaan. Dengan menggunakan 

alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran 

kepada penganalisis tentang baik buruk posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis 

rasio keuangan penting bagi calon investor untuk memprediksi masa depan dalam 

menentukan seberapa besar investasi yang bisa ia berikan. Dari hasil analisis juga 

bisa dijadikan sebagai acuan perkembangan bisnis oleh manajemen. Beberapa hal 

penggunaan rasio keuangan dengan variasinya: Setiap peneliti berhak menentukan 

rasio yang digunakan, tidak ada regulasi tentang penggunaan rasio tertentu, setiap 

rasio mempunyai keterbatasan arti di samping kelebihannya. 

Faktor internal dalam mempengaruhi kemampuan perusahaan yang go-

public dalam mencapai tujuan jangka panjangnya untuk meningkatkan nilai 

perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para investor dalam 

berinvestasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya 

yaitu profitabilitas, struktur modal, dan likuiditas. Beberapa faktor tersebut 

mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kasmir (2012:76) 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator 

seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi dan tingkat 

pengembalian ekuitas pemilik. Rasio profitabilitas yang dipakai dalam penelitian 

ini salah satunya adalah ROE (Return on Equity) yang merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, 

sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. ROE 

(Return on Equity Ratio) menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang bisa diperolah pemegang saham (Tandelilin, 2010). Return 

on Equity merupakan alat analisis keuangan untuk mengukur profitabilitas. Rasio 

ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan berdasarkan 

modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang 

pemegang saham. Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi adalah 

menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Rasio 

profitabilitas lainnya yang digunakan adalah rasio EPS (Earning Per Share) atau 

laba per lembar saham digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan yang 
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diperoleh setiap lembar saham yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham 

perusahaan. EPS merupakan rasio antara laba bersih setelah dikurangi pajak dengan 

jumlah saham yang beredar. Setiap perubahan laba bersih maupun jumlah lembar 

saham biasa yang beredar dapat mengakibatkan perubahan laba per lembar saham. 

Perusahaan dapat dikatakan mampu memaksimalkan nilai perusahaan jika laba per 

lembar saham yang mereka peroleh terus meningkat. Dengan EPS yang tinggi maka 

menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. EPS yang semakin meningkat 

dapat menunjukkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Lalu rasio 

profitabilitas lainnya adalah rasio Net Profit Margin (NPM) untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih digunakan untuk mengukur 

profitabilitas suatu perusahaan. Bagi investor, net profit margin ini biasanya 

digunakan mengukur seberapa efisien manajemen mengelola perusahaannya dan 

juga memperkirakan profitabilitas masa depan berdasarkan peramalan penjualan 

yang dibuat oleh manajemennya. Net Profit Margin merupakan perbandingan 

antara laba bersih dengan penjualan. Semakin tinggi rasio tersebut maka 

kemampuan memperoleh laba oleh perusahaan akan semakin besar. Rasio Net 

Profit Margin mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah 

penjualan dan mengukur seluruh efisiensi. Semakin tinggi rasionya menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada tingkat penjualan. 

Variabel struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan 

karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap 

posisi finansial perusahaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai 

perusahaan (Susanto, dalam Yanti 2019). Teori struktur modal menjelaskan bahwa 

kebijakan pendanaan (financial policy) perusahaan dalam menentukan struktur 

modal (bauran antara hutang dan ekuitas) bertujuan untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan (value of the firm). Struktur modal dapat diukur dari rasio perbandingan 

antara total utang terhadap modal sendiri yang biasa disebut Debt to Equity Ratio 

(DER). DER dapat menunjukkan tingkat risiko suatu perusahaan. Semakin tinggi 

rasio DER, akan semakin tinggi pula risiko yang akan terjadi dalam perusahaan 

karena pendanaan perusahaan dari unsur utang lebih besar daripada modal 

sendirinya. 

Rasio Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendek perusahaan. Likuiditas berguna untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang 

pada saat ditagih atau jatuh tempo (Kasmir, 2016:145). Rasio likuiditas terdiri dari 

rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cair (quick ratio). Rasio 

yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio lancar (current ratio). Likuiditas 

dapat diukur dengan menggunakan Current Ratio (CR), yang merupakan rasio 

antara aktiva lancar dibagi hutang lancar. Rasio lancar atau (Current Ratio) 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih 

secara keseluruhan.  
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Tidak hanya faktor internal, kondisi ekonomi makro sebagai faktor 

eksternal juga dapat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan. pergerakan faktor 

ekonomi makro dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan kondisi ekonomi 

makro sebagai faktor eksternal dapat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan 

(Dwipartha, 2013). Menurut Prasetyo (2009) menyatakan bahwa ekonomi makro 

merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro 

menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga 

(household) dan perusahaan serta pasar. kesulitan keuangan yang dapat 

menurunkan kinerja keuangannya, sehingga berdampak pada turunnya nilai 

perusahaan.  

Menurut (Kewal, dalam Cahyati 2012), inflasi yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan penurunan daya beli uang (purchasing power of money) dan 

mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya. 

Inflasi merupakan proses dari kenaikan harga-harga umum barang-barang secara 

terus menerus (Nopirin, 2012). Laju inflasi yang tinggi akan mendorong kenaikan 

harga bahan baku dan meningkatkan berbagai biaya operasi perusahaan, 

menyebabkan harga jual barang meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat. 

Hal ini berdampak pada turunnya penjualan perusahaan, sehingga keuntungan dan 

kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan.   

Suku bunga merupakan harga dari pinjaman (Sunariyah, 2010). Tingkat 

suku bunga yang tinggi tentu sangat memberatkan operasi perusahaan yang ingin 

melakukan investasi baru, terutama bagi perusahaan yang memiliki rasio pinjaman 

yang tinggi, karena terancam tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, sehingga 

berdampak pada jatuhnya kinerja keuangan perusahaan. Tingkat suku bunga yang 

tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham yang mencerminkan nilai 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan semakin tinggi pula 

beban bunga kredit dan menurunkan laba bersih. Turunnya laba bersih ini akan 

berdampak pada laba per saham (Earning Per Share) yang juga menurun dan 

akhirnya akan menyebabkan turunnya harga saham di pasar modal. Hal ini tidak 

disukai oleh para investor dan lebih memilih memindahkannya pada investasi 

berupa tabungan ataupun deposito. Samsul (2006) dalam Noerirawan (2012) 

menyatakan bahwa penurunan tingkat suku bunga akan menaikkan harga saham di 

pasar dan laba bersih per saham, sehingga mendorong harga saham meningkat. 

Saat ini sebagian besar bahan baku bagi perusahaan-perusahaan di 

Indonesia masih mengandalkan impor dari luar negeri (www.kemenperin.go.id). 

Ketika mata uang rupiah terdepresiasi, hal ini akan mengakibatkan naiknya biaya 

bahan baku tersebut. Kenaikan biaya produksi akan mengurangi tingkat keuntungan 

perusahaan. Oleh karena itu bagi investor, proyeksi penurunan tingkat laba tersebut 

akan dipandang negatif (Coleman & Tettey dalam Novianto, 2011). Nilai tukar 

adalah harga dari mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar 

merupakan sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan 

dengan satuan unit mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah memiliki pengaruh 

utama terhadap perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor. Depresiasi 
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rupiah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, sehingga berdampak pada 

penurunan profitabilitas perusahaan (Darminto, dalam Cahyati 2015). 

Penelitian mengenai faktor fundamental mikro dengan nilai perusahaan 

telah banyak dilakukan oleh peneliti. Hasil Penelitian (Safitri, 2017) dan 

(Dwipartha, 2013) menyebutkan bahwa ROE berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian (Desi, 2014) dan (Obaid, 2016) 

menyebutkan bahwa EPS berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian (Putri, 2019) menunjukkan hasil NPM berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, tetapi berbeda dengan hasil penelitian (Desi, 

2014) yang menyatakan bahwa NPM berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian (Yanti, 2019) menyebutkan bahwa rasio DER 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan hasil 

penelitian (Syarinah, 2017) menyatakan bahwa struktur modal tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian (Putri, 2019) 

menyatakan hasil bahwa tingkat likuiditas yang diukur dengan CR memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian 

(Yanti, 2019) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian mengenai faktor fundamental makro dengan nilai perusahaan 

telah banyak dilakukan oleh peneliti. Terdapat beberapa hasil penelitian mengenai 

faktor makro terhadap nilai perusahaan yang menyatakan bahwa inflasi dan suku 

bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Rini, 2014). Hasil 

penelitian (Cahyati, 2015) menyatakan bahwa inflasi dan kurs tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, penelitian (Muhamad, 2017) menyatakan 

bahwa BI Rate dan Kurs berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan penelitian (Dwipartha, 2013) menyatakan bahwa Inflasi dan suku bunga 

berpengaruh positif tidak signifikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan judul “Pengaruh Faktor Fundamental Mikro dan Makro Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi 

Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2018)”.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis 

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Adanya fenomena Nilai Perusahaan yang diproksikan dengan PBV 

(Price to Book Value) yang mengalami fluktuatif yang tidak teratur. 

2. Adanya kesulitan bagi investor untuk  memperoleh  informasi  yang  

akurat sehingga perlu melakukan analisis teknikal maupun 

fundamental dalam mengambil keputusan investasi pada saham-

saham perusahaan sektor makanan dan minuman. 

3. Manajer mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan-
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keputusan yang tepat dibidang keuangan sehingga perlu melakukan 

analisis fundamental dalam mengambil keputusan. 

4. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

1.3. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, maka batasan 

permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah:  

1. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan industri manufaktur subsektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada 

tahun 2009 sampai dengan 2018.  

2. Penelitian ini menggunakan data ICMD (Indonesia Capital Market 

Directory) pada tahun 2009 sampai dengan 2018 yang bersumber dari 

www.idx.co.id.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel yang 

mempengaruhi nilai perusahaan seperti Return on Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity 

Ratio (DER), Current Ratio (CR), Inflasi, BI Rate, dan Kurs. 

 

1.4  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Net Profit 

Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), 

Inflasi, BI Rate, dan Kurs berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

Nilai Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode 

tahun 2009-2018? 

2. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018? 

3. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018? 

4. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018? 

5. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018? 

6. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 2009-2018? 
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7. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 2009-2018? 

8. Apakah Suku Bunga (BI Rate) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 2009-2018? 

9. Apakah Kurs berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan 

Makanan dan Minuman periode tahun 2009-2018? 

 

1.5   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Return on Equity (ROE), Earning Per 

Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), 

Current Ratio (CR), Inflasi, BI Rate, dan Kurs berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Makanan 

dan Minuman periode tahun 2009-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018. 

7. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 2009-2018. 

8. Untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga (BI Rate) terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 

2009-2018. 

9. Untuk mengetahui pengaruh Kurs terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman periode tahun 2009-2018. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan harapan dapat memberikan 

kegunaan dan menjawab permasalahan yang ada. Disamping itu penelitian ini 

mempunyai dua kegunaan yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang 
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mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

Pengaruh Faktor Fundamental Mikro dan Makro Terhadap Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1. Bagi Penulis 

Dapat memperkaya wawasan dan memberikan tambahan pengetahuan 

tentang nilai perusahaan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, 

khususnya pada perusahaan barang konsumsi sub sektor makanan dan 

minuman. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Faktor Fundamental 

Mikro dan Makro Terhadap Nilai Perusahaan (Studi kasus pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2018). 

3. Bagi Akademik  

Peneliti berharap hasil ini dapat sebagai acuan bagi pengembangan 

penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar 

ilmu pengetahuan. 

4. Bagi Perusahaan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, terutama 

manajer keuangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penentuan faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 


