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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tantangan dalam dunia usaha semakin dirasakan oleh para pengusaha, 

terutama dalam era globalisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, 

perusahaan dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa batas. Hal tersebut  

disebabkan karena tingkat penetrasi produk dalam menembus batas suatu 

negara semakin tinggi. Situasi seperti ini akan menimbulkan persaingan dalam 

meraih kesuksesan. Persaingan antar perusahaan membuat setiap perusahaan 

semakin meningkatkan kinerjanya secara optimal karena dengan adanya 

peningkatan kinerja, diharapkan dapat meningkatkan arah perusahaan pada 

tujuannya. 

Berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Menurut 

Martono dan Agus (2004:2) terdapat beberapa hal terkait tujuan dari berdirinya 

sebuah perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan 

maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan 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. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh 

setiap perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang yaitu mengoptimalkan nilai 

perusahaan (Wahyudi dan Hartini, 2006). Nilai perusahaan sangat penting 

karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka pemegang saham akan 
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semakin makmur. Nilai perusahaan tersebut tercermin dari nilai sahamnya, 

ketika nilai saham suatu perusahaan tinggi maka nilai perusahaan akan 

semakin baik. Selain itu nilai perusahaan merupakan indikator bagaimana 

pasar menilai perusahaan secara keseluruhan.  

Meningkatnya nilai perusahaan merupakan harapan bagi manajer 

perusahaan dan hal itu merupakan prestasi yang sesuai dengan keinginan 

manajer, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka pemegang saham 

akan semakin makmur dan sejahtera. Sedangkan bagi investor, meningkatnya 

nilai perusahaan merupakan penilaian yang baik terhadap kinerja dan prospek 

perusahaan. 

Dalam dunia usaha saat ini pendanaan sangat penting karena pendanaan 

tersebut merupakan sumber utama sebuah perusahaan. Dengan adanya 

pendanaan maka perusahaan akan berjalan seperti yang direncanakan. 

Keputusan sumber dana dapat memperkuat struktur modal suatu perusahaan 

karena hal ini memiliki implikasi terhadap apa yang akan terjadi dimasa yang 

akan datang. Menurut Bukit (2012) struktur modal merupakan kombinasi utang 

dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Jadi, struktur 

modal menentukan penggunaan utang yang dilakukan oleh manajer keuangan 

untuk mendanai kegiatan perusahaan. 

Struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau harga 

saham adalah struktur modal yang terbaik (Husnan dan Eny, 2002:293). 

Banyak lembaga keuangan yang mengakibatkan dunia usaha mengalami 

kemunduran, hal ini disebabkan karena adanya kemacetan kredit yang tanpa 
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memperhitungkan batas maksimum dimasa lalu sehingga mengakibatkan 

adanya kesulitan pendanaan. Untuk mencegah kondisi tersebut, menurut Bukit 

(2012) manajer keuangan perusahaan harus berhati-hati dalam menetapkan 

struktur modal perusahaan. Dengan adanya perencanaan yang matang dalam 

menentukan struktur modal, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dan lebih unggul dalam menghadapi persaingan bisnis.  

Penelitian yang berhubungan dengan struktur modal diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ary (2013) yang membuktikan 

bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan tehadap nilai perusahaan. 

Sedangkan penelitian oleh Savitri, et al. (2012) menyatakan bahwa struktur 

modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan.  

Penilaian prestasi perusahaan juga dapat dilihat dari kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya. Laba merupakan 

indikator untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya dan melihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 

Tanpa adanya laba, perusahaan akan sulit untuk menarik modal dari luar. 

Besarnya laba suatu perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan tingkat 

profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan daya tarik utama bagi pemegang saham karena 

merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan 

dalam menjalankan operasinya. Menurut Herawati (2013) dari sudut pandang 

investor, salah satu indikator penting untuk melihat prospek perusahaan dimasa 

yang akan datang yaitu dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas 
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perusahaan, indikator ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui 

seberapa besar return yang dapat diterima oleh investor atas investasi yang 

dilakukannya. 

Menurut Weston and Copeland (1995:238) profitabilitas adalah efektifitas 

manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau 

investasi perusahaan. Peningkatan profitabilitas perusahaan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ary 

(2013) dengan variabel profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity 

(ROE). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Herawati (2013) profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity 

(ROE), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami 

perkembangan, sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan 

akan meningkat (Sujoko dan Ugy, 2007). Menurut Hardiyanti (2012) 

perusahaan yang memiliki total aktiva dengan jumlah besar atau perusahaan 

besar akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari investor, kreditor maupun 

para pemakai informasi keuangan lainnya dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar akan memudahkan 

manajemen dalam mengendalikan aktiva. Biasanya dalam menghadapi 

goncangan ekonomi, perusahaan yang berukuran besar akan lebih kokoh 

berdiri meskipun tidak menutup kemungkinan dialaminya kebangkrutan, 
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sehingga para investor lebih menyukai perusahaan yang berukuran besar dan 

hal inilah yang akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Menurut Dewi dan Ary (2013) ukuran perusahaan dianggap mampu 

mempengaruhi nilai perusahaan. Karena semakin besar ukuran atau skala 

perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber 

pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Penelitian yang 

dilakukan Dewi dan Ary (2013) ukuran perusahaan dinyatakan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun menurut Sujoko dan Ugy 

(2007) ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Selain itu nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan 

membayar dividen. Dividen merupakan laba bersih yang dibagikan kepada 

pemegang saham, sedangkan kebijakan dividen merupakan kebijakan yang 

menentukan apakah laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan dibagikan 

kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan untuk 

diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Martono dan Agus (2004:253) 

menyatakan bahwa ada saatnya dividen tersebut tidak dibagikan oleh 

perusahaan karena perusahaan merasa perlu untuk menginvestasikan kembali 

laba yang diperolehnya untuk masa yang akan datang.  

Kemampuan perusahaan membayar dividen erat hubungannya dengan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. Jika perusahaan memperoleh laba 

yang tinggi, maka kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen juga 

tinggi. Peningkatan pembayaran dividen dapat menjadi sinyal bahwa 
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perusahaan memiliki prospek yang baik dan hal tersebut akan meningkatkan 

harga saham yang juga berakibat pada peningkatan nilai perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Bandi (2010) membuktikan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif tehadap nilai perusahaan. 

Sedangkan penelitian oleh Sofyaningsih dan Pancawati (2011) membuktikan 

bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahlu membuat penulis 

tertarik untuk meneliti kembali variabel-variabel terkait struktur modal, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen. Penelitian ini 

merujuk pada penelitian yang dilakukan Dewi dan Ary (2013) tentang 

pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada nilai 

perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan Dewi dan Ary (2013) adalah 

peneliti menambah satu variabel yaitu kebijakan dividen. Menurut Herawati 

(2003) besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi 

harga saham dan menurut Hasugian (2008) dalam Dj Mahendra, et al. (2012) 

menyatakan bahwa suatu perusahaan harus dapat mengalokasikan laba 

bersihnya dengan bijaksana untuk memenuhi dua kepentingan antara 

perusahaan dan pemegang saham sehingga pembuatan keputusan yang tepat 

dalam kebijakan dan pembayaran dividen dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan dan nilai para pemegang saham. Perbedaan lain adalah peneliti 

menggunakan periode tahun yang lebih baru yaitu periode tahun 2010-2012.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul: 

“PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar 

belakang yang dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan? 

3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan? 

4. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan dari pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji apakah srtuktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk menguji apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan 

akademisi serta memberikan kontribusi pada perkembangan teori akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dalam mengambil kebijakan mengenai struktur modal, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen sebagai 

langkah untuk menyejahterakan para pemegang saham serta untuk 

mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen 

dimasa yang akan datang demi kemajuan perusahaan. 

b. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi investor maupun calon 

investor yang melakukan investasi di pasar modal dalam pembuatan 

keputusan investasi yang aman dan menguntungkan serta sebagai 

penilaian terhadap suatu prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

c. Bagi akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan wacana 

untuk penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian 

sebelumnya serta memberikan informasi dan referensi tambahan 
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mengenai sejauh mana struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan 

dan kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam 

memahami penulisan ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang 

menampilkan landasan pemikiran baik dalam teori maupun fakta 

yang menjadi alasan disusunnya penelitian ini , perumusan masalah 

yang berisi pernyataan yang memerlukan jawaban melalui 

penelitian, tujuan penelitian untuk mencari jawaban dari rumusan 

masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang menjabarkan teori-teori 

yang membantu dalam analisis hasil penelitian, penelitian terdahulu 

merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

kerangka pemikiran, dan  pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, populasi, sampel, dan metode 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi, dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi hasil dari penelitian yang mengungkapkan 

interpretasi untuk memaknai implikasi penelitian yang terdiri dari 

analisis pengumpulam data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, uji hipotesis, dan pembahasannya.  

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti 

selanjutnya.

 


