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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat 

yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana untuk 

berbagai tujuan atau financial intermediary, yaitu sebagai suatu wahana yang 

dapat menghimpun dan menyalurkan masyarakat secara efektif dan efisien.

Menurut Ismail (2011) dalam Dewi et al (2014), Bank merupakan 

lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat, yang 

membutuhkan dana. 

Persaingan dalam perusahaan perbankan membuat setiap bank 

semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Salah satu 

tujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui 

memaksimalkan nilai perusahaan (Sartono dalam Dewi dan Wirajaya 2013). 

Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan 

yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Salah 

satunya, pandangan nilai perusahaan bagi pihak kreditur. Nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila 

harga saham meningkat. Semakin tinggi harga saham sebuah perusahaan, 

maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan 

tercermin dari harga sahamnya. Mardiyati et al (2012) berpendapat bahwa 
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nilai perusahaan yang go public di pasar modal tercermin dalam harga saham 

perusahaan, sedangkan nilai perusahaan yang belum go public nilainya 

terealisasi apabila perusahaan akan dijual, prospek perusahaan, risiko usaha, 

lingkungan usaha dan lain-lain.

Nilai perusahaan merupakan cerminan dari penambahan jumlah 

ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan bank, yaitu: Struktur modal, Profitabilitas, 

Ukuran perusahaan, Likuiditas. Beberapa faktor tersebut memiliki hubungan 

dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang tidak konsisten.

Peranan modal sangat penting dalam usaha perbankan. Kegiatan 

operasional bank dapat berjalan dengan lancar apabila bank tersebut memiliki 

modal yang cukup sehingga pada saat-saat kritis, bank tetap dalam posisi 

aman karena memiliki cadangan modal di Bank Indonesia. Struktur modal 

pada penelitian ini menggunakan pengukuran Capital Adequacy Ratio (CAR). 

CAR merupakan rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). CAR merupakan rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan 

oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan asset 

bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang tersedia (Achmad, 2003). 

Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi kemampuan bank untuk 

menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan bank.
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Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan struktur modal 

diantaranya adalah peneliti yang dilakukan oleh Dewi dan Wirajaya (2013), 

membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan pada 

nilai perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Prasetia et al (2014), 

membuktikan bahwa struktur modal tidak berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV).

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono dalam Dewi dan 

Wirajaya 2013). Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan return 

on equity (ROE).  Return on equity  (ROE) merupakan rasio yang 

menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih untuk pengembalian ekuitas terhadap pemegang saham.

Peneliti yang dilakukan oleh Dewi dan Wirajaya (2013), Wulandari 

(2013), membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini diperkuat penelitian Mahendra et al (2012), 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif, dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut berkonstribusi dengan penelitian 

Gusaptono (2010), bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap penciptaan nilai perusahaan.

Wedari (2006) dalam Lestari (2010) menyebutkan bahwa ukuran 

perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar akan 
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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 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. Peneliti yang dilakukan oleh Prasetia et al 

(2014), bahwa ukuran perusahaan perpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian 

Dewi dan Wirajaya (2013), bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan pada nilai perusahaan. Gusaptono (2010), juga mengatakan ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penciptaan nilai 

perusahaan.

Likuiditas dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, 

semakin tinggi tingkat likuiditas, maka pasar akan menaruh kepercayaan 

terhadap perusahaan, karena perusahaan tersebut dapat menjaga tingkat 

likuiditasnya, yang artinya perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, 

sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.

Wulandari ( 2013) dan Mahendra et al (2012) berpendapat bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian Putra (2014), bahwa likuditas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
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Ketidak konsistenan dari hasil penelitian diatas memberikan 

motivasi untuk meneliti kembali struktur modal, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan likuiditas sebagai variabel independen, sedangkan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian Dewi dan Wirajaya (2013), yang berjudul 

Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai 

Perusahaan. Hal yang membedakan peneliti dahulu dengan peneliti sekarang 

adalah peneliti menambah satu variabel likuiditas, studi pada perusahaan 

perbankan selama periode (2010-2014), sehingga peneliti menentukan judul 

PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN (Pada Studi Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2010-2014).

B. Rumusan Masalah

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 likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan.
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2. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan 

kegunaan dan konstribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan ekonomi mengenai pengaruh struktur modal, profitabilitas, 

size, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Serta dapat digunakan 

sebagai dasar acuan perluasan penelitian yang berkaitan dengan nilai 

perusahaan pada penelitian selanjutnya.

2. Penelitian Praktis

a. Bagi calon investor

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

investasi pada perusahaan yang akan ditanamkan dananya.

b. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu 

meningkatkan nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan 
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emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja 

manajemen dimasa yang akan datang.

c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dalam pengembangan teori mengenai  pengaruh struktur modal, 

profitabilitas, size, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau  bahan 

wacana dibidang keuangan sehingga dapat bermanfaat penelitian 

selanjutnya mengenai nilai perusahan pada masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan.

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian terdahulu yang 

sejenis dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar 

variabel penelitian serta hipotesis penelitian.
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BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan diskripsi dari variabel penelitian, definisi operasional, 

penentuan sampel penelitian, metode pengumpulan data penelitian serta 

metode analisis data dan mekanisme alat analisis yang menjelaskan metode 

analisis data dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis 

data dan pembahasanya.

BAB V  PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, dan 

keterbatasan penelitian.


