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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah    

Di era globalisasi ini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

terus berkembang secara pesat baik di Indonesia maupun diseluruh dunia. 

Pada saat ini kondisi persaingan semakin tajam dalam dunia usaha, sehingga 

para pelaku ekonomi dituntut untuk berinovasi membuat serta melaksanakan 

strategi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, baik 

secara individual maupun koorporasi. Dalam usaha untuk memenangkan 

persaingan dalam bidang usaha yang sejenis memang tidak mudah, setiap 

perusahaan harus dapat memberikan nilai yang terbaik untuk para 

konsumennya dibanding dengan usaha sejenis yang lain.  

Perusahaan sebagai suatu entitas yang beroperasi dengan 

menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, umumnya tidak hanya berorientasi pada 

pencapaian laba maksimal, tetapi juga berusaha meningkatkan nilai 

perusahaan dan kemakmuran pemiliknya. Oleh karena itu, perusahaan 

memiliki rencana strategis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga 

yang bersedia dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan. Harga saham 

yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan 
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memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. 

Menurut Suharli (2006) dalam Dewi (2013), nilai perusahaan 

sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat 

mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Jusriani (2013) 

menyatakan bahwa nilai perusahaan adalah harga sebuah saham yang telah 

beredar di pasar saham yang harus dibayar oleh investor untuk dapat memiliki 

sebuah perusahaan. Harga saham terbentuk atas permintaan dan penawaran 

investor, sehingga harga saham tersebut dapat dijadikan proksi nilai 

perusahaan. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dicerminkan oleh 

harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, 

pendanaan, dan manajemen aset. Berkembangnya pasar modal Indonesia 

menjadikan pilihan alternatif investasi yang menarik bagi investor.  

Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki 

kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal adalah 

pembentuk harga saham dimana supply dan demand dari sebuah instrumen 

keuangan memengaruhi harga sekuritas tersebut. Sebelum melakukan 

keputusan investasi, calon investor membutuhkan informasi tentang penilaian 

saham dan kondisi perusahaan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 

laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala oleh perusahaan. Dani 

(2015) menyatakan bahwa dalam laporan keuangan, cerminan nilai 

perusahaan adalah Price to Book Value (PBV). Price to Book Value (PBV) 

adalah perbandingan antara harga saham dan nilai buku (book value) yang 
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diberikan pasar keuangan untuk mengukur nilai perusahaan. Nilai Price to 

Book Value (PBV) yang tinggi akan membuat pasar percaya pada kinerja dan 

prospek perusahaan. Menurut teori ini, jika harga saham lebih tinggi dari nilai 

buku perusahaan, nilai PBV akan meningkat sehingga perusahaan semakin 

bernilai tinggi di pasar keuangan. Dengan demikian, nilai PBV dapat 

dijadikan strategi investasi bagi calon investor. 

Salah satu indikator penentu keputusan investasi yang sering 

digunakan oleh investor adalah struktur modal. Menurut Dewi (2013) struktur 

modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang dalam suatu perusahaan. 

Struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan 

berbagai aspek dasar seperti kemungkinan akses dana, keberanian 

menanggung risiko, analisis biaya dan manfaat yang diperoleh dari setiap 

sumber dana. Tugas manajer keuangan dalam konteks ini adalah mengatur 

penggunaan dana seefisien mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan 

atau memaksimalkan laba atas ekuitas. Menurut Dani (2015) salah satu teori 

struktur modal yaitu trade-off theory, memaparkan bahwa penggunaan hutang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa dalam 

struktur modal terdapat titik optimal dimana penambahan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan selama masih dibawah titik optimal. 

Sebaliknya, jika penggunaan hutang dalam struktur modal berada di atas titik 

optimal maka penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan. 

Titik optimal tercapai pada saat terjadi keseimbangan antara manfaat dan 

pengorbanan penggunaan hutang (Brigham & Daves, 2006) dalam Dani 
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(2015). Oleh sebab itu, dengan teori trade-off struktur modal dinyatakan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Fama dan French (1998) dalam dewi 

(2013), mengatakan bahwa optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan 

tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen 

keuangan, dimana setiap keputusan keuangan yang diambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai 

perusahaan.  

Profitabilitas adalah faktor lain yang perlu diperhitungkan oleh 

calon investor. Menurut Saidi (2004) dalam Dewi (2013), profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas berpengaruh 

pada kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, dalam arti lain 

adalah prospek di masa depan. Setiap perusahaan akan selalu berusaha 

meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan laba yang tinggi, 

perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang. Para investor 

menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return. 

Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin 

besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan 

menjadi lebih baik. Meningkatnya ketertarikan investor akan meningkatkan 

permintaan terhadap saham perusahaan sehingga harga saham menjadi mahal 

dan berpengaruh pada nilai perusahaan yang diukur dengan PBV.  

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang perlu 

dipertimbangkan oleh calon investor. Menurut Eka (2010) dalam Dewi 
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(2013) ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa 

perusahaan besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang 

besar dan laba yang tinggi. Sedangkan pada perusahaan kecil akan memiliki 

kapitalisasi pasar yang kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang rendah.  

Ukuran perusahaan dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki, maka kemampuan 

perusahaan akan semakin baik dalam menanggung berbagai risiko yang 

mungkin terjadi. Total aset juga meningkatkan kepercayaan investor pada 

perusahaan sehingga akses dana bagi perusahaan menjadi lebih mudah. 

Kemudahan tersebut menjadi citra positif bagi perusahaan dan berpengaruh 

pada nilai perusahaan lewat harga saham yang terjual.  

Faktor lain yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah 

kebijakan deviden. Menurut Hermuningsih (2009) dalam Sukirni (2012) 

kebijakan deviden adalah kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham 

sebagai deviden atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan 

terhadap pembayaran deviden merupakan keputusan yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini akan melibatkan dua pihak yang 

mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu pihak pertama para pemegang 

saham, dan pihak kedua perusahaan itu sendiri.   

Hasil penelitian yang berhubungan dengan struktur modal 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) dan 

Rahmawati (2015) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif 



6 
 

 
 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa setiap kenaikan struktur modal, akan selalu diikuti dengan penurunan 

nilai perusahaan, begitu pula sebaliknya.  

Penelitian mengenai hubungan  profitabilitas dengan nilai 

perusahaan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) 

dan Mardiyati (2012) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi nilai profit 

yang didapat maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Karena profit yang 

tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga 

dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. 

Permintaan saham yang meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan yang 

meningkat.  

Penelitian mengenai hubungan ukuran perusahaan dengan nilai 

perusahaan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Prasetia (2014) 

bahwa ukuran perusahaan dinyatakan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Namun ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan oleh Pantow (2015). Ukuran perusahaan yang 

menunjukkan skala perusahaan berpengaruh pada kemudahan memperoleh 

hutang karena kreditur lebih mempercayai perusahaan-perusahaan besar. 

Penelitian mengenai hubungan kebijakan deviden dengan nilai 

perusahaan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukirni (2012) 

dan Mardiyati (2012) bahwa kebijakan deviden dinyatakan tidak berpengaruh 
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terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya deviden 

yang dibayarkan kepada pemegang saham, tidak berkaitan dengan tinggi 

rendahnya nilai perusahaan. Kebijakan deviden merupakan hak pemegang 

saham untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan perusahaan.  

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Ayu Sri Mahatma Dewi 

dan Ary Wirajaya (2013) yang hasilnya struktur modal berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Ketidak konsistenan dari hasil beberapa penelitian sebelumnya 

memberikan motivasi untuk meneliti kembali pengaruh struktur modal, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan kebijakan deviden terhadap nilai 

perusahaan.  

Terdapat adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu 

dalam penelitian ini menambahkan variabel kebijakan deviden sebagai 

variabel independen. Sehingga tema dari penelitian ini berjudul PENGARUH 

STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN 

DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN ( Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014 ). 

 

 

 

 



8 
 

 
 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh  Struktur Modal, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Deviden terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur  di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-2014). Sehingga dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya sebagai berikut:  

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2.  Apakah profitabilitas  berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah  ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Nilai 

Perusahaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi 

perkembangan ilmu ekonomi di bidang pasar modal dan manajemen 

keuangan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber 

pustaka yang telah ada.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pelaku pasar modal dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu, 

bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang harus diambil agar 

saham yang diterbitkan dapat memberikan tingkat keuntungan maksimal 

bagi investor.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan maka disusun 

sistematika sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bentuk ringkasan dari 

keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. 

Berisi latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan-alasan yang 

mendukung permasalahan dari penelitian, rumusan masalah yang nantinya 
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akan dicari jawabannya, tujuan penelitian untuk mencari jawaban dari 

perumusan masalah penelitian, manfaat penelitian menjelaskan hal-hal 

yang bermanfaat yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian dan 

sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini merupakan dasar analisis dari 

penelitian yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, variabel 

dependen, variabel independen, penelitian terdahulu, kerangka teori yang 

memberikan gambaran alur hubungan variabel, dan hubungan antar 

variabel yang dijelaskan dalam pengembangan hipotesis.  

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan langkah-langkah 

yang dilakukan untuk bisa menjawab permasalahan penelitian secara 

sistematis, sehingga bab ini berisikan tentang ruang lingkup penelitian, 

metode pengumpulan data, variabel penelitian, populasi dan sampel, 

definisi operasional pengukuran variabel dan teknik analisis data. 

Bab IV Analisis Dan Hasil, bab ini memaparkan deskripsi objek 

penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.  

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan 

dengan penelitian.  


