
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan data ekonomis dan 

melaporkannya kepada bermacam – macam individu dan pihak – pihak yang 

berkepentingan. Pemilik dan calon pemilik dari suatu perusahaan perlu mengetahui 

bagaimana keadaan keuangan perusahaan dan prospeknya di masa datang. Bagi 

pemilik, informasi itu dapat digunakan untuk memutuskan apakah ia akan tetap 

mempertahankan kepemilikannya di perusahaan itu, atau menjualnya dan kemudian 

menanamkan modalnya di tempat lain. Bagi calon pemilik untuk memutuskan 

apakah ia akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut atau tidak. 

Soemarso (2002) menyatakan, data yang relevan untuk keputusan terdiri dari 

transaksi – transaksi dan kejadian dalam perusahaan. Transaksi atau kejadian akan 

selalu berhubungan dengan tindakan yang telah diselesaikan. Proses dan pelaporan 

data mnencangkup kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran. Laporan 

akuntansi yang dihasilkan oleh suatu sistem akuntansi berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan yang utama disusun 

oleh perusahaan berdasarkan pada prinsip – prinsip akuntansi. Dalam praktiknya 

dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, 

laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. 

Semua laporan keuangan tersebut secara garis besar menggambarkan kondisi 

perusahaan yang memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam menilai 

kinerja perusahaan. (Wahidi, 2017) 



 

 

Andres (2013) menyatakan, laporan keuangan merupakan salah satu informasi 

yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan, dapat juga digunakan 

untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan 

rencana pada waktu yang akan datang. Laporan keuangan umumnya disajikan untuk 

memberi informasi mengenai posisi – posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu 

perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat 

keputusan – keputusan. Penilaian tingkat keuangan suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Untuk mengetahui 

apakah laporan keuangan dalam kondisi yang baik dapat dilakukan berbagai analisa, 

salah satunya adalah analisis rasio. Analisis rasio keuangan membutuhkan laporan 

keuangan selama sedikitnya dua tahun terakhir dari berjalannya perusahaan. 

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer 

dan banyak digunakan. Analisis rasio menyatakan hubungan antara akun – akun 

tertentu dari data laporan keuangan. Suatu rasio menyatakan hubungan matematis 

antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya. Hubungan ini bisa dinyatakan dalam 

bentuk presentase, tarif, atau proporsi. Untuk menganalisis laporan keuangan yang 

utama, kita dapat menggunakan analisis rasio untuk menganalisa likuiditas, 

profitabilitas, dan solvabilitas. (Jusup, 2011) 

Kondisi perekonomian pada saat ini telah terjadinya suatu persaingan yang ketat 

antar perusahaan. Persaingan tersebut membuat setiap perusahaan semakin 

meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tercapai. Tujuan utama perusahaan yang 

telah go public adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang 

saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan mencerminkan 



 

 

kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap 

perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan 

ditambah nilai pasar hutang. Dengan demikan, penambahan dari jumlah ekuitas 

perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan baiknya nilai 

perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh para calon investor, 

demikian pula nilai pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan 

meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada 

pemegang saham. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

adalah profitabilitas, size dan struktur modal. (Sri, 2012) 

Persaingan dalam industri manufaktur membuat setiap perusahaan manufaktur 

semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Salah satu tujuan 

perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui 

memaksimalkan nilai perusahaannya (Sartono, 2010 : 8). Nilai perusahaan 

menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal 

ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Peningkatan nilai 

perusahaan ditandai dengan naiknya harga saham di pasar. Ketika nilai perusahaan 

semakin tinggi, maka kemakmuran yang dirasakan oleh pemegang saham juga akan 

semakin tinggi. Bagi perusahaan yang memperjual belikan sahamnya di bursa, maka 

harga saham merupakan indikator dari nilai perusahaan (Suad dan Enny, dikutip 

oleh Erlangga danSuryandari, 2009 dalam Julianti, Jurnal) 

Investor dalam menyalurkan dananya dihadapkan pada beberapa pilihan  

investasi yang mungkin menguntungkan baginya bahkan bisa sangat merugikan.  

Untuk itu investor harus berhati-hati dalam menyalurkan dananya. Tidak jarang  



 

 

pula investor melakukan perubahan bentuk investasinya. Perubahan ini bergantung 

pada risk and return yang akan ditanggung oleh investor. Gejolak di pasar modal 

merupakan pencerminan dari perubahan perilaku investor dalam menginvestasikan 

dananya.  

Investor dalam melakukan keputusan investasi di pasar modal memerlukan 

informasi tentang penilaian perusahaan yang ditentukan oleh nilai saham. Menurut 

Hartono (2000) dalam Nasehah (2012) terdapat tiga jenis penilaian yang 

berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku (book value), nilai  pasar (market 

value), dan nilai intrinsik (intrinsic value). Nilai buku merupakan nilai saham 

menurut pembukuan emiten. Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar 

saham dan nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari saham. Investor perlu 

mengetahui dan memahami ketiga nilai tersebut sebagai  informasi penting dalam 

pengambilan keputusan investasi saham karena dapat membantu investor untuk 

mengetahui saham mana yang bertumbuh dan murah. Salah satu pendekatan dalam 

menentukan nilai intrinsik saham adalah dengan price book value (PBV). PBV atau 

rasio harga per nilai buku merupakan hubungan antara harga pasar saham dengan 

nilai buku per lembar saham (Jones, 2000 dalam Nasehah, 2012). PBV 

menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan 

yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi rasio PBV 

dapat diartikan semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang 

saham. 

Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan Price Book Value (PBV). 

Brigham dan Houston, (2010: 151) menyatakan, rasio PBV yang membandingkan 

antara harga pasar per saham dengan nilai buku per saham. Rasio Price Book Value 



 

 

(PBV) memberikan gambaran berapa kali perusahaan membayar sebuah saham 

dengan nilai buku perusahaan. 

Profitabilitas merupakan ukuran perusahaan dalam menghasilkan laba  (lebih 

besar lebih baik). Besarnya laba digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

(Agrianto, 2014 dalam Wahidi, 2017). Analisis rasio profitabilitas sangat penting 

bagi semua pengguna, khususnya investor ekuitas dan investor kreditor. Bagi 

investor ekuitas, laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek 

(sekuritas). Dan bagi investor kreditor, laba serta arus kas operasi umumnya 

merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok  (Wild, 2005 dalam Wahidi, 

2017). Profitabilitas yang stabil akan membuat para investor tertarik untuk 

menginvestasikan dananya. Selain itu perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang 

stabil akan mampu menjaga kelangsungan usahanya secara efisien. 

Weston dan Copeland (2008) mendefinisikan, probabilitas sejauh mana 

perusahaan menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Apabila 

profitabilitas perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri dari kreditur, 

supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat 

menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Dengan baiknya kinerja 

perusahaan akan meningkatkan pula nilai perusahaan (Suharli, 2006 dalam Wibowo, 

2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartanti (2014) profitabilitas ukuran 

rasio Return on assets (ROA) sebagai indikator kinerja perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dengan ukuran Price Book Value (PBV), karena dengan 

meningkatnya kinerja perusahaan akan meningkatkan ROA. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah (2015) ROA berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap Price Book Value. Oleh karena keputusan pendanaan yang 



 

 

dilakukan secara tidak cermat akan menimbulkan biaya tetap dalam bentuk biaya 

modal yang tinggi, yang selanjutnya dapat berakibat pada rendahnya profitabilitas 

perusahaan (Kartini dan Arianto, 2008 dalam Wibowo, 2012). Dengan kata lain, 

keputusan pendanaan atau struktur modal sangat berpengaruh terhadap rendah atau 

tingginya profitabilitas suatu perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini 

memprediksikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Maka 

dapat disimpulkan nilai Return On Assets (ROA) semakin besar aset yang 

digunakan, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. 

Sebaliknya semakin kecil jumlah aset yang digunakan, semakin kecil kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. Bila laba yang diperoleh kecil, akan berdampak 

kepada berkurangnya minat investor. 

Likuiditas merupakan kemampuan aset lancar perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Likuiditas ini penting 

dikarenakan arus kas jangka pendek berpengaruh terhadap kebangkrutan 

perusahaan, semakin tinggi nilai likuiditas maka semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Untuk mengukur 

likuiditas dalam penelitian ini menggunakan current ratio (CR). 

Current ratio (CR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar 

yang dimiliki. Current ratio (CR) sangat berguna untuk  mengukur likuiditas 

perusahaan, akan tetapi dapat menjebak. Hal ini dikarenakan Current ratio (CR) 

yang tinggi dapat disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih atau persediaan  

yang tidak terjual yang tentu saja tidak dapat dipakai untuk membayar hutang. Aset 

lancar tidak menghasilkan hasil laba yang tinggi dibandingkan dengan aset tetap. 



 

 

Sebaliknya rasio lancar yang terlalu rendah atau bahkan kurang dari 1 

mencerminkan adanya risiko perusahaan untuk tidak mampu memenuhi liabilitas 

yang jatuh tempo. 

Pada penelitian Puji (2014) variabel CR negatif yaitu tidak berpengaruh dengan 

PBV, sedangkan penelitian Nuraeni (Jurnal) Current Ratio (CR) berpengaruh positif 

terhadap Harga Saham pada perusahaan Manufaktur sub sektor logam dan 

sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan dengan jumlah 

aktiva lancar yang terlalu sedikit dapat mengalami kekurangan dan kesulitan dalam 

mempertahankan operasi yang lancar.  

Menurut Munawir (1986 : 72) Current Ratio (CR) ini menunjukkan tingkat 

keamanan (margin of safety) kredit jangka pendek, atau kemampuan perusahaan 

untuk membayar hutang – hutang tersebut, maka semakin tinggi nilai ini akan 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

lancarnya atau membayar hutangnya. Tingginya kemampuan perusahaan dalam 

likuiditas berimplikasi pada kepercayaan investor dalam berinvestasi yang pada 

akhirnya meningkatkan harga saham. Sehingga dapat diasumsikan bahwa Current 

Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap Price Book Value (PBV). (Misran, 2017) 

Untuk meningkatkan nilai perusahaannya, suatu perusahaan harus didukung oleh 

sumber pendanaan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. 

Pemenuhan dana tersebut dapat berasal dari sumber internal perusahaan maupun 

sumber eksternal perusahaan. Namun pada umumnya perusahaan cenderung untung 

menggunakan modal sendiri sebagai modal permanen, sedangkan modal asing 

hanya digunakan sebagai pelengkap saja apabila dana yang dibutuhkan kurang 

mencukupi. Penggunaan modal sendiri akan menjadi tanggungan terhadap 



 

 

keseluruhan resiko perusahaan dan merupakan jaminan bagi para kreditur. 

Sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari kreditur dan merupakan 

hutang bagi perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

kebijaksanaan dalam menentukan apakah kebutuhan dana perusahaan akan 

dibelanjai oleh modal sendiri atau dengan modal asing. (Sartono, 2010 : 225) 

Menurut Ranisa (2014) jika perusahaan menggunakan lebih banyak hutang di 

bandingkan modal sendiri maka tingkat solvabilitas akan menurun karena beban 

bunga yang harus ditanggung akan meningkat. Hal ini berdampak terhadap 

menurunnya nilai perusahaan. Pada dasarnya, jika jumlah hutang yang semakin 

meningkat sebagai sumber dananya hal tersebut dapat meningkatnya risiko 

keuangan. Jika perusahaan tidak dapat mengelola dana yang diperoleh dari hutang 

secara produktif, hal tersebut dapat memberikan pengaruh negatif dan berdampak 

turunnya nilai perusahaan. Sebaliknya jika utang tersebut dapat dikelola dengan baik 

dan dapat digunakan untuk proyek investasi yang produktif.  

Pengukuran solvabilitas dalam penilitian ini menggunakan Debt Equity Ratio 

(DER) atau rasio hutang pada modal yang dimiliki oleh perusahaan. Debt Equity 

Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh modal sendiri yang digunakan sebagai 

pembayaran hutang. (Prabansari dan Kusuma, 2005) 

Pada penelitian Puji (2014) dan penelitian Merlin (2015) variabel DER 

berpengaruh negatif terhadap PBV, sedangkan penelitian Misran (2017) variabel 

DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV yang bearti setiap kenaikan 

DER akan diikuti oleh kenaikan PBV. Karena adanya hutang atau debt akan 

memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berekspansi sehingga hal ini dapat 



 

 

meningkatkan jumlah laba yang dihasilkan dan pada akhirnya dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa Debt 

Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap Price Book Value (PBV). 

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. 

Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir 

terdepan batubara thermal. Porsi signifikan dari batubara thermal yang diekspor 

terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis 

kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram) yang sebagian besar permintaannya 

berasal dari Cina dan India. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara 

Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat 

produksi saat ini diteruskan. Pelaku pasar juga bisa mencari keuntungan dari saham 

berbasis barang konsumsi jangka panjang. Bahkan, saham sektor perusahaan 

pertambangan batubara juga bisa dijadikan investasi jangka panjang. 

(www.indonesia-investments.com) 

Batu Bara merupakan bahan bakar fosil yang dimanfaatkan sebagai sumber 

energi terpenting bagi pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar 

pokok untuk produksi baja dan semen. 

Di indonesia terdapat 22 perusahaan pertambangan batu bara yang sudah Go 

Public dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut data perusahaan yang 

terdaftar dan nilai Price Book Value (PBV) masing – masing perusahaan, di 

penelitian ini hanya mencangkup 19 perusahaan data yang ada, untuk ketiga 

perusahaan tidak tercangkup dalam penelitian ini di karenakan perusahaan Borneo 

Lumbung Energi & Metal Tbk, Garda Tujuh Buana Tbk, dan Alfa Enegi Investama 



 

 

Tbk dalam laporan keuangan antara tahun 2014 – 2017 tidak ditemukan data yang 

lengkap, sehingga penelitian ini mencangkup 19 perusahaan, berikut data nilai Price 

Book Value (PVB) pada masing – masing perusahaan pada tahun 2014 – 2017 : 

 

 

Tabel 1.1 

Nilai Price Book Value (PBV) 

Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2017 

PBV 

NO KODE SAHAM NAMA EMITEN 2014 2015 2016 2017 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 2.81 2.36 1.18 1.07 

2 ARII Atlas Resources Tbk 0.94 1.06 1.72 4.20 

3 ATPK Bara Jaya Internasional Tbk 1.11 1.25 1.80 1.80 

4 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 3.74 2.01 1.45 3.71 

5 BUMI Bumi Resources Tbk -0.75 -0.09 0.44 6.30 

6 BYAN Bayan Resources Tbk 4.29 1.05 9.77 6.42 

7 DEWA Darma Henwa Tbk 1.41 1.35 1.37 1.36 

8 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 3.38 2.85 4.77 4.53 

9 GEMS Golden Energy Mines Tbk 3.90 2.41 4.66 4.09 

10 HRUM Harum Energy Tbk 2.97 1.39 5.26 4.07 

11 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 1.47 2.56 4.67 2.80 

12 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 1.13 2.40 1.37 1.35 

13 MBAP PT Mitrabara Adiperdana Tbk 2.94 1.34 3.40 4.15 

14 MYOH Samindo Resources Tbk 1.07 4.90 3.03 1.16 

15 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 0.33 0.36 0.38 2.62 

16 PTBA Bukit Asam Tbk 3.53 4.12 3.00 3.05 

17 PTRO Petrosea Tbk 1.12 0.32 0.69 3.01 

18 SMMT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk 2.13 1.35 0.23 1.07 

19 TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk 3.05 2.63 2.28 3.91 

Sumber BEI pusat : http/www.idx.co.id Juli 2018 

 

 

 



 

 

Grafik 1.1 

Nilai Price Book Value (PBV) 

Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2017 

Sumber 

BEI pusat : http/www.idx.co.id Juli 2018 

Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 menunjukkan data nilai Price Book Value (PBV) pada 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2014 sampai tahun 2017. Dari data tersebut, menunjukkan adanya perubahaan 

angka yang tidak stabil tiap tahun dan tiap perusahaan dalam satu sektor 

pertambangan batubara. 

Price Book Value (PBV) digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham 

terhadap nilai bukunya. Price Book Value (PBV) juga menunjukkan seberapa jauh 

perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal 

yang diinvestasikan. Semakin tinggi nilai perusahaan semakin besar kemakmuran 

yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi Price Book Value 

(PBV), semakin baik pasar memandang perusahaan dan prospeknya. Hal ini berarti 

semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham (Marlina, 

2013 dalam Nur Azizah 2015). 
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Adapun alasan memilih perusahaan pertambangan batubara sebagai obyek 

penelitian adalah karena perusahaan pertambangan batubara cukup menjanjikan 

untuk investasi, dikarenakan jumlah batubara di Indonesia terbilang masih banyak 

dan kemungkinan dapat berjalan dalam waktu jangka panjang. Sehingga investor 

akan merasa aman jika kas yang dimiliki investor akan di investasikan pada 

perusahaan pertambangan batubara. 

Kondisi perusahaan inilah yang menarik untuk diteliti. Untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Maka penulis 

menarik judul penelitian “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan 

Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 

2017)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014 – 2017 ? 

2. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh derpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014 – 2017 ? 



 

 

3. Apakah tingkat solvabilitas serpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014 – 2017 ? 

 Dalam penelitian ini memiliki batasan penggunaan variabel, yaitu : 

1. Tingkat profitabilitas yang diukur dengan return on assets (ROA). 

2. Tingkat likuiditas yang diukur dengan current ratio (CR). 

3. Tingkat solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio (DER). 

4. Tingkat Nilai Perusahaan yang diukur dengan price book value (PBV). 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2017. 

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat likuiditas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2017. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat solvabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2017. 

 

 



 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengetahui bagian – bagian yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berkaitan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan , serta sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang landasatn teori serta penelitian terdahulu, lalu kerangka 

pemikiran dan yang terakhir yaitu hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang variable penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang di gunakan, serta metode 

pengumpulan data, metode analisis, dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisis tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisa 

dengan teknit analisis yang ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan 

tentang hasil analisis tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan 

berkaitan dengan hasil penelitian bagi pihak yang diperlukan. 

 


