
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai perusahaan dapat digunakan dalam perhitungan kapitalisasi pasar suatu
perusahaan dengan utang jangka pendek maupun jangka panjang serta uang tunai
pada neraca perusahaan. Setiap perusahaan memiliki nilai perusahaan yang
direfleksikan oleh harga saham perusahaan tersebut [1]. Tentunya setiap pemilik
perusahaan ingin memiliki nilai perusahaan yang tinggi, sebab dengan tingginya
nilai perusahaan berarti kemakmuran pemegang saham juga akan meningkat [2].
Tobin’s Q adalah salah satu rasio sebagai indikator nilai perusahaan.

Tobin’s Q dikemukakan oleh James Tobin yang merupakan pemenang
hadiah Nobel. James Tobin menghipotesiskan bahwa nilai pasar dari semua
perusahaan pada harga saham akan serupa dengan biaya penempatan aktiva
tersebut [3]. Penelitian dari berbagai bidang ekonomi, seperti keuangan dan
investasi, menggunakan Tobin’s Q. Nilai dari Tobin’s Q atau disebut nilai Q
digunakan untuk mengukur nilai perusahaan karena perhitungannya lebih rasional,
dimana nilai dari unsur kewajiban juga termasuk dalam perhitungan.

Berbagai fenomena kegiatan perusahaan dapat dijelaskan dengan baik oleh
Tobin’s Q atau yang disebut juga nilai Q. Nilai Q dinilai mampu memberikan
informasi yang cukup baik [4]. Selain itu, kondisi pasar mempunyai pengaruh
terhadap naik turunnya nilai Tobin’s Q. Tobin’s Q juga dapat menjadi tolak ukur
kinerja suatu perusahaan.

Investor dan analis menggunakan laporan arus kas sebagai sumber informasi
yang penting sebelum melakukan transaksi bisnis. Berdasarkan informasi laporan
arus kas tersebut, perusahaan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan
transaksi bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak yang berkepentingan dalam
mengumpulkan data keuangan melihat laporan arus kas sebagai alat penting dalam
laporan keuangan. Selain itu saat perusahaan melakukan valuasi dan analisis
investasi, penting untuk mengetahui perkiraan arus kas masa depan [5].

Arus kas masuk adalah pengaliran kas masuk atau adanya pendapatan dan
arus kas keluar dimana terjadi pengeluaran. Dengan demikian, informasi laporan
arus kas perlu untuk diamati dan diteliti lebih jauh mengenai efek dari ketiga
aktivitas tersebut terhadap nilai perusahaan. Investor menggunakan arus kas
sebagai salah satu pengukuran penting dalam menilai suatu perusahaan [6]. Nilai
perusahaan dapat tercipta dari arus kas perusahaan tersebut [7]. Arus kas masuk

1



dari operasi menunjukkan ada pendapatan dari aktivitas operasional perusahaan.
Dari segi kas aktivitas operasional yang bernilai positif artinya bahwa perusahaan
memiliki kemampuan untuk membayar aktivitas investasi serta pendanaan. Jika
arus kas bernilai negatif maka perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk
membayar aktivitas operasionalnya.

Arus kas aktivitas investasi yang bernilai positif artinya perusahaan telah
melakukan investasi dan ada uang yang dikeluarkan untuk keuntungan yang
diharapkan. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan seperti penerimaan dari
penerbitan obligasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa arus
kas masuk dari aktivitas operasi dan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan. Akan tetapi, arus kas masuk dari aktivitas investasi berpengaruh
negatif terhadap nilai perusahaan [8].

Berdasarkan penelitian sebelumnya, nilai perusahaan dapat ditingkatkan
pada perusahaan yang sedang mengumpulkan dana untuk proyek penganggaran
modal. Pasar Taiwan saat ini semakin kompetitif untuk perusahaan Taiwan
dikarenakan oleh semakin banyak pesaing dari Korea Selatan dan Tiongkok.
Selain itu berdasarkan penelitian tersebut, arus kas masuk dari aktivitas operasi
yang dihasilkan dari penjualan dengan laba yang lebih rendah atau menurunnya
pembelian karena pangsa pasar yang menyusut tidak memiliki pengaruh terhadap
peningkatan nilai perusahaan [8].

Gambar 1.1: Sistematika Penelitian

Dalam Tugas Akhir ini, penulis berusaha untuk mengeksplorasi informasi
penting yang terkandung dalam laporan arus kas. Kemudian, diteliti lebih jauh
efek arus kas dari ketiga aktivitas ini terhadap nilai perusahaan dengan variabel
kontrol. Penulis mengontrol variabel yang relevan terkait dengan tata kelola
perusahaan, laporan keuangan, dan lainnya [9]. Sistematika dari penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis terdapat pada Gambar 1.1.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dibuat tiga rumusan masalah yang akan
dijawab dalam Tugas Akhir ini.

1. Apakah kegiatan arus kas aktivitas operasi mempunyai pengaruh terhadap
nilai perusahaan?

2. Apakah kegiatan arus kas aktivitas investasi memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan?

3. Apakah kegiatan arus kas aktivitas pendanaan dapat mempengaruhi nilai
perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini berdasarkan rumusan masalah di atas
antara lain:

1. mengetahui pengaruh kegiatan arus kas aktivitas operasi terhadap nilai
perusahaan,

2. meneliti pengaruh kegiatan arus kas aktivitas investasi terhadap nilai
perusahaan,

3. mengetahui pengaruh kegiatan arus kas aktivitas pendanaan terhadap nilai
perusahaan.

1.4 Batasan dan Asumsi

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang digunakan untuk
permasalahan di atas, yaitu:

1. data arus kas yang digunakan adalah semua data perusahaan yang sudah
Initial Public Offering (IPO) di Indonesia atau dengan indeks JKSE, dari
tujuh sektor yaitu barang konsumsi, infrastruktur, industri dasar dan bahan
kimia, pertanian, pertambangan, properti, dan lainnya,

2. data yang digunakan adalah data selama 10 tahun, yaitu tahun 2008-2017,

3. metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan adalah Tobin’s
Q,
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4. tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%,

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat
praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan sudut pandang teoritis, mengetahui pengaruh arus kas dari
ketiga aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan nilai perusahaan di
Indonesia. Dengan penelitian ini, penulis ingin menerapkan ilmu keuangan yang
sudah didapatkan selama masa perkuliahan. Hasil dari penelitian ini dapat berguna
untuk mendukung penelitian lebih lanjut mengenai arus kas dari ketiga aktivitas
perusahaan terhadap nilai perusahaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu pembaca yang tertarik dengan hubungan arus
kas dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini dapat membantu pembaca
mengetahui korelasi antara arus kas dengan nilai perusahaan. Selain itu, pembaca
dapat mengetahui tentang kinerja suatu perusahaan yang dihitung menggunakan
Tobin’s Q.

1.6 Struktur Penulisan

Stuktur penulisan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. BAB I Pendahuluan
Pada bab ini akan ditulis tentang penjelasan latar belakang dilakukannya
penelitian, ruang lingkup permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin
dicapai, serta batasan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian.
Pada bab ini juga diuraikan sistematika yang digunakan dalam penulisan
laporan Tugas Akhir.

2. BAB II Landasan Teori
Bab ini akan berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan untuk
mendukung penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang ada digunakan untuk
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menyelesaikan masalah yang dihadapi sekaligus untuk menjawab tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga akan diberikan
penjabaran literatur empiris yang relevan dengan jalannya penelitian. Teori-
teori yang akan dibahas antara lain arus kas, arus kas aktivitas operasi, arus
kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas pendanaan, nilai perusahaan, Tobin’s
Q, dan tinjauan pustaka dari penelitian ini.

3. BAB III Metodologi Penelitian
Bab ini akan berisi tentang penjelasan gambaran proses-proses yang akan
dilakukan untuk mencari tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini.

4. BAB IV Analisis dan Pembahasan Data
Bab ini akan berisi tentang penjelasan proses pengolahan data dari mentah
hingga mendapatkan hasil untuk dianalisis dan dibahas secara keseluruhan.
Hasil dari pengolahan data membuktikan adanya hubungan antara arus kas
ketiga aktivitas dengan nilai perusahaan di Indonesia.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran
Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian Tugas Akhir
berdasarkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang telah
dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang diberikan untuk
pengembangan penelitian lebih lanjut kepada pihak-pihak yang
membutuhkan hasil penelitian yang dilakukan.
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