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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya dunia usaha, semakin banyak pula perusahaan 

yang bermunculan sehingga menimbulkan persaingan yang ketat. Akibat 

persaingan yang ada membuat perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar 

tujuannya dapat tetap tercapai. Setiap perusahaan yang telah go public 

menginginkan harga saham yang dijual memiliki potensi harga yang tinggi 

sehingga menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya pada 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi harga saham dapat mencerminkan 

semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut.Tujuan utama perusahaan yang 

telah go publik adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau para 

pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Salvatore, 2005) 

dalam (Dewi dkk, 2014). 

Tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk  memperoleh 

keuntungan. Perusahaan yang memiliki orientasi untuk memperoleh 

keuntungan, umumnya akan memfokuskan kegiatannya untuk meningkatkan 

nilai perusahaan hingga mencapai maksimum. Berhubung dengan hal  

tersebut,  dapat  dikatakan  nilai  perusahaan merupakan  harga  jual  

perusahaan  yang  dianggap layak . Sehingga  investor  bersedia  

membayarnya apabila  perusahaan  dilikuidasi (Fuad  dkk, 2006:22) dalam 

(Dewi dkk,2014).  Bagi perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat 

(go public),  indikator nilai  perusahaan  adalah  harga  saham  yang 
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diperjualbelikan  di  Bursa  Efek Indonesia.  Pendapat  ini didasarkan  atas  

pemikiran  bahwa  peningkatan harga  saham  identik  dengan peningkatan 

nilai perusahaan (Fuad dkk, 2006:23) dalam(Rahmawati dkk,2013).  

Peranan manajemen dan pemegang saham sangat penting dalam 

menentukan besarnya keuntungan dan kemakmuran yang kelak diperoleh 

perusahaan. Salah satu tugas manajer keuangan adalah memperhatikan 

kemakmuran para pemegang saham atau investor.Hal tersebut disebabkan 

investor akan menitikberatkan pada harga pasar saham atau nilai pasar untuk 

mengetahui perkembangan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting 

karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi 

investor terhadap perusahaan (Brigham dan Houston, 2001) dalam (Dewi dkk, 

2014).  

Nilai  perusahaan  yang  diindikasikan  dengan price to book value (PBV)  

yang tinggi  menjadi keinginan para pemilik perusahaan, atau  menjadi tujuan  

perusahaan  bisnis  pada  saat  ini,  sebab  akan  meningkatkan  kemakmuran 

para pemegang saham atau stockholder wealth maximization (Brigham dan 

Ehrhardt, 2006:10) dalam (Pangulu, 2014).Hal tersebut  disebabkan investor  

akan menitikberatkan  pada  harga  pasar saham  atau  nilai pasar untuk 

mengetahui perkembangan nilai perusahaan.Pertumbuhan suatu perusahaan 

sangat bergantung pada komposisi struktur modal yang ditetapkan Sartono 

(2010:225) dalam (Rahmawati dkk, 2013) menyatakan bahwa struktur modal 

(capital structure) dapat diartikan sebagai perimbangan jumlah hutang jangka 
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pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan 

saham biasa.  

Persaingan tersebut membuat perusahaan semakin meningkatkan kinerja 

agar tujuannya dapat tercapai. Persepsi investor sangatlah penting karena 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kenyataannya dalam melakukan 

keputusan investasi, investor memerlukan informasi tentang penilaian saham. 

Terdapat tiga jenis penilaian yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai 

buku (book value), nilai pasar (market value) dan nilai intrinsik (intrinsic 

value). Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan emiten. Nilai 

pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar saham dan nilai intrinsik 

merupakan nilai sebenarnya dari saham (Jogiyanto, 2000) dalam (Dewi dkk, 

2014). Pengetahuan investor mengenai nilai ketiga nilai tersebut sangatlah 

penting karena dapat membantu investor mengetahui saham mana yang 

tumbuh dan murah. 

Saat ini dunia usaha tergantung pada masalah pendanaan, dunia usaha 

mengalami kemunduran yang diakibatkan dari banyaknya lembaga-lembaga 

keuangan yang mengalami kesulitan keuangan sebagai adanya kemacetan 

kredit pada dunia usaha tanpa memperhitungkan batas maksimum pemberian 

kredit dimasa lalu oleh perbankan dan masalah kelayakan kredit yang disetujui 

(Safrida, 2008) dalam (Dewi dkk, 2014).  

Upaya mengantisipasi kondisi tersebut, manajer keuangan perusahaan 

harus berhati-hati dalam menetapkan struktur modal perusahaan, dengan 

adanya perencanaan yang matang dalam menentukan struktur modal 
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diharapkan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan lebih unggul 

dalam menghadapi persaingan bisnis. Berdasarkan teori struktur modal, 

apabila posisi struktur modal berada di atas target struktur modal optimalnya, 

setiap pertambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Esensi trade-

off theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan 

pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. 

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal yaitu 

risiko usaha, posisi pajak perusahaan, fleksibilitas keuangan dan 

konservatisme atau keagresifan manajerial (Brigham, 2011:155) dalam 

(Rahmawati dkk, 2013). Penetapan struktur modal yang efektif akan 

meminimalisir risiko bisnis maupun risiko finansial.Struktur  modal (capital  

structure) berkaitan  dengan  pembelanjaan  jangka  panjang  suatu perusahaan 

yang  diukur  dengan  perbandingan  hutang  jangka  panjang  dengan  modal 

sendiri (Sudana, 2012) dalam (Pangulu, 2014). Modal perusahaan menurut 

pendapat Riyanto (2001:227) dalam (Dewi dkk, 2012) dibedakan menjadi dua 

komponen, yaitu modal sendiri dan modal asing atau hutang. Dalam  

memenuhi kebutuhan  dana  perusahaan,  manajer  perusahaan  harus 

mengambil  keputusan  pendanaan  yang  tepat,  baik  dari  internal  maupun  

eksternal  perusahaan.  

Ukuran  perusahaan  menggambarkan  besar kecilnya  aktiva  yang 

dimiliki  suatu  perusahaan. Ukuran  perusahaan  dapat  dikatakan  sebagai 

kemampuan  perusahaan  dalam  menyediakan jumlah dan berbagai kapasitas 

produksi atau jasa. Ukuran suatu perusahaan merupakan faktor utama dalam 
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menentukan profitabilitas dari  suatu perusahaan. Semakin  tinggi tingkat 

profitabilitas, akan membuat harga pasar saham suatu perusahaan meningkat, 

sehingga  nilai  perusahaan  juga  turut meningkat. 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Husnan, 

2001) dalam (Pangulu, 2014). Dari sudut pandang investor, salah satu 

indikator penting untuk melihat prospek perusahaan dimasa datang adalah 

dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator 

ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang 

akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang 

sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul:  

 “PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, 

PROFABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini 

akan menganalisa tentang Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruhterhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut :  

1. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Untuk menganalisis profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi calon investor 

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

pada saat melakukuan investasi. 

2.  Bagi perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan 

variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan nilai 

perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, 
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memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan 

datang. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori mengenai nilai perusahaan (PBV), struktur modal, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, yang diterapkan pada suatu perusahaan. 

4. Bagi penelitian yang akan datang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana 

dibidang manajemen keuangan, khususnya yang ingin meneliti tentang 

nilai perusahaan, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya 

mengenai nilai perusahaan pada masa yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN  

Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan 

masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian.  

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, 

tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 
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Bab III : METODE PENELITIAN  

Berisi penjelasan mengenai jenisn penelitian, populasi dan sampel 

data, sumber data, kemudian metode pengumpulan data dan metode 

analisis data.  

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup 

gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil 

analisis perhitungan statistik serta pembahasan. 

Bab V : PENUTUP  

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh 

setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta 

saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

 


