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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Terdapat banyak perusahaan di indonesia yang telah menjual sahamnya 

kepasar atau go public. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam berbagai 

bidang, tapi yang paling menarik perhatian untuk diteliti adalah perusahaan atau 

lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan. Perusahaan-perusahaan keuangan 

tersebut terbagi atas perusahaan perbankan dan non perbankan atau lembaga 

keuangan bukan bank (LKBB). 

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-

38/MK/IV/1972, Lembaga keuangan Bukan bank (LKBB) adalah semua lembaga 

(badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung 

atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat 

berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai 

investasi perusahaan-perusahaan (Martono, 2002). 

Berdirinya suatu perusahaan adalah untuk mencapai suatu tujauan dan 

tujuan tersebut bisa berbagai macam. Menurut Martono (2005:35) dalam Rompas 

(2013) Ada hal-hal yang dikemukakan yang menjadi tujuan berdirinya sebuah 

perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan yang 

maksimal. Tujuan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan 

atau para pemegang saham. Dan tujuan perusahaan yang ketiga adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga 
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tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial tidaklah berbeda, hanya 

saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara 

satu dengan yang lainnya. 

Persaingan bisnis yang sangat ketat mendorong pemilik melakukan 

berbagai cara agar tujuannya tetap tercapai, sehingga demi mencapai tujuan suatu 

perusahaan perlu memperhatikan berbagai aspek salah satunya adalah nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan kesejahteraan 

pemiliknya serta akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Nilai 

perusahaan ini dapat dicerminkan melalui harga sahamnya di pasar. Menurut 

Mardiyati dkk (2012) 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. 

Dalam menjalankan usaha suatu perusahaan sangatlah bergantung pada 

dana. Pengelolaan dana yang baik akan berdampak baik bagi perusahaan. 

Kegiatan pengelolaan sumber dana dimulai dari perencanaan akan kebutuhan 

dana, kemudian diikuti oleh pelaksanaan pencairan sumber dana dan pengendalian 

atau pengawasan terhadap sumber-sumber dana yang tersedia. Pengelolaan dana 

yang dimaksud disini ialah struktur modal. Menurut Dewi dan Wirajaya (2013). 

Penentuan struktur modal dengan menggunakan hutang pada tingkat tertentu 

(sejauh manfaat lebih besar, tambahan hutang masih diperkenankan) sebagai 

sumber pendanaannya dapat meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan. 

Menurut Savitri dkk (2012) perusahaan perlu menyeimbangkan pendanaan yang 
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berasal dari pinjaman dan modal sendiri, karena kedua sumber tersebut akan 

menggambarkan struktur modal perusahaan. Pencarian batas optimal merupakan 

perwujudan dari penetapan struktur modal yang tepat terus dilakukan. 

Keuntungan dari suatu kegiatan usaha sangatlah penting, dengan 

keuntungan yang tinggi para investor akan semakin tertarik mengivestasikan 

uangnya untuk membeli saham perusahaan tersebut. Semakin banyak permintaan 

atas saham nilai perusahaan akan meningkat. Menurut Nurhayati (2013) 

profitabilitas perusahaan adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih 

oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Semakin besar keuntungan 

yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar 

devidennya. Semakin besar deviden yang akan dibagi akan semakin tinggi nilai 

perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin mudah pula 

perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Oleh karena itu ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Menurut Prasetia dkk (2014) Perusahaan yang besar lebih diminati 

ketimbang perusahaan kecil. Sehingga pertumbuhan perusahaan sangat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang tumbuh cepat juga menikmati 

keuntungan dari citra positif yang diperoleh, akan tetapi perusahaan harus ekstra 

hati-hati, karena kesuksesan yang diperoleh menyebabkan perusahaan menjadi 

rentan terhadap adanya isu negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetia dkk 

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

nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut mempunyai hasil yang bertolak 
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belakang dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Wijaya (2013), bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Hasil 

penelitian yang tidak konsisten ini memberi motivasi bagi peneliti untuk meneliti 

kembali variabel ukuran perusahaan. 

Dalam membangun suatu perusahaan agar dinilai baik, manajemen 

membutuhkan modal dalam bentuk kas di dalam perusahaan. Kas perusahaan 

termasuk dalam rasio likuiditas. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin 

besar kemungkinan hutang bisa dibayar dan sebaliknya semakin kecil rasio 

likuiditas, semakin kecil kemungkinan hutang bisa dibayar. Sehingga jika rasio 

likuiditas suatu perusahaan besar harga sahamnya juga akan meningkat. 

Meningkatnya harga saham nilai perusahaan juga akan meningkat. Dengan 

demikian rasio likuiditas dianggap berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi dan Wijaya (2013), yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal, 

Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan”. Hal yang 

membedakan peneliti dahulu dengan peneliti ini adalah peneliti menambahkan 

satu variabel yaitu likuiditas sebagai variabel independen. Studi kasus dilakukan 

pada perusahaan Non Perbankan dan (periode) sampel penelitian (2010-2014), 

sehingga peneliti menentukan judul “PENGARUH STRUKTUR MODAL, 

PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA 

PERUSAHAAN KEUANGAN NON PERBANKAN YANG TERDAFTAR 

DI BEI TAHUN 2010-2014)” sebagai judul penelitian. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa 

masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan keuangan 

non perbankan  ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan keuangan non 

perbankan ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

keuangan non perbankan ? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan keuangan non 

perbankan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

keuangan non perbankan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

keuangan non perbankan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

keuangan non perbankan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan keuangan 

non perbankan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil peneltian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak investor, 

calon investor, akademisi dan perusahaan. Peneltian ini diharapkan menjadi 

sumber literature atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis 

kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

nilai perusahaan non perbankan pada masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan kepada perusahaan keuangan non perbankan agar dapat 

meningkatkan nilai perusahaan serta menjadi pertimbangan terhadap 

kebijakan yang diambil dengan melihat pengaruh struktur modal, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap nilai pada 

perusahaan non perbankan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi 

penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Berisi latar 
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belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai penjabaran dari teori-

teori, dan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian, Bab ini 

juga berisi penelitian terdahulu, dan hubungan antar variabel yang 

digambarkan dalam kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, 

jenis penelitian, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan 

sumber data variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode 

analisis data yang yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menemukakan tentang analisis data, temuan empiris 

yang diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan keterbatasan penelitian serta saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya. 


