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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era teknologi yang berkembang pesat saat ini, banyak 

berdirinya usaha-usaha baru yang bersaing demi mendapatkan keuntungan 

yang besar. Hal tersebut menjadikan persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Akibatnya, perusahaan akan terfokus pada bagaimana cara mendapatkan 

keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan prospek dan resiko 

perusahaan kedepannya. Oleh karena itu dilakukan pemahaman kembali 

mengenai tujuan utama didirikannya perusahaan tersebut yang dapat 

menunjang keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Suatu perusahaan 

tentunya memiliki visi, misi dan tujuan masing-masing. Salah satu tujuan 

utama perusahaan menurut Febrianti (2012) adalah untuk memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham, yang dapat diartikan untuk memaksimumkan 

harga saham guna meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan 

yang sering dikaitkan dengan harga saham (Nafi’ah, 2013). Jika nilai 

perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan tersebut akan dipandang baik 

oleh para calon investor karena perusahaan yang tinggi nilainya menentukan 

kinerja perusahaan yang baik dan prospek perusahaan yang menjanjikan di 

masa yang akan datang. Pada dasarnya nilai perusahaan dinilai penting 

karena dapat dijadikan sebagai tolok ukur perusahaan dalam 
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menggambarkan kualitas kinerja dan keadaan perusahaan sekarang ini 

maupun dimasa yang akan datang. Melihat pentingnya nilai perusahaan 

maka dibutuhkan beberapa faktor yang dapat meningkatkan dan menunjang 

nilai perusahaan. 

Beberapa peneliti yang membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan yaitu oleh Febrianti (2012) yang terlebih 

dahulu telah melakukan analisis tentang ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan leverage. Nafi’ah (2013) meneliti variabel ukuran perusahaan, dan 

Haryono, dkk (2015) juga melakukan penelitian tentang ukuran perusahaan 

namun menambahkan variabel struktur modal. Kemudian di tahun yang 

sama Rochmah dan Asyik (2015) membahas variabel profitabilitas dan 

struktur modal. Selanjutnya Matondang dan Yustrianthe (2016) meneliti 

profitabilitas dan leverage. Sedangkan Dewi dan Wirajaya (2013) dan 

Gultom, dkk (2013) membahas variabel profitabilitas, struktur modal, dan 

ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan menurut (Gultom, dkk. 2013) menunjukkan 

aktifitas perusahaan yang dimiliki perusahaan. Aktivitas tersebut dapat 

berupa modal sendiri, laba perusahaan, aset-aset milik perusahaan dan 

sebagainya. Menurut penelitian Febrianti (2012), ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap  nilai perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dapat 

dengan mudah memperoleh akses ke pasar modal sehingga lebih mudah 

memperoleh pinjaman karena memiliki aktiva yang bisa diadikan jaminan 

dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Namun hal ini berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Gultom, dkk (2013) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal diatas 

menjelaskan adanya perbedaan hasil penelitian yang mendorong peneliti 

untuk menganalisis ulang mengenai ukuran perusahaan. 

Faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan selanjutnya yaitu 

profitabilitas. Menurut Matondang dan Yustrianthe (2016) profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit 

dalam rangka meningkatkan nilai para pemegang saham perusahaan. 

Profitabilitas penting untuk meningkatkan nilai perusahaan karena jika 

perusahaan memiliki profit yang tinggi maka akan dipandang baik oleh 

calon investor dan mereka tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

pereusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febrianti (2012) 

yang menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian 

Gultom, dkk (2013) dan Matondang dan Yustrianthe (2016) yang 

menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas atau tingkat laba yang tinggi cenderung akan meningkatkan 

struktur modal perusahaan yaitu dengan meningkatnya modal sendiri yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Pada dasarnya struktur modal yang meningkat cenderung akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena menunjukkan tingkat modal 

perusahaan yang tinggi dalam meningkatkan keuntungan (Gultom, dkk. 

2013). Menurut Dewi dan Wirajaya (2013), struktur modal merupakan 
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pendanaan ekuitas dan utang dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini, faktor 

struktur modal dirasa penting untuk dianalisis ulang karena adanya 

kontradiksi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Rochmah dan Asyik (2015) 

dan Dewi dan Wirajaya (2013) menyatakan struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, hal ini berbeda dengan Gultom, dkk (2013) yang 

menyebutkan struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Karena struktur modal perusahaan merupakan pembiayaan permanen yang 

terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang 

saham (Gultom, dkk. 2013). Sehingga struktur modal hanya sebagian dari 

struktur sumber pendanaan perusahaan saja. 

Sebagian sumber pendanaan perusahaan biasanya didapat dari pihak 

eksternal, salah satunya dengan berhutang kepada para kreditur. Namun 

dengan dijadikannya utang sebagai salah satu sumber modal, perusahaan 

harus memperhatikan resiko dan dampak yang akan ditimbulkan. Leverage 

menunjukkan kemampuan sejauh mana operasi perusahaan dibiayai dengan 

utang (Matondang dan Yustrianthe, 2016). Dalam penelitian Febrianti 

(2012) leverage dinilai tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena 

semakin besar proporsi utang yang digunakan dalam struktur modal, maka 

semakin besar kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan membayar 

pinjaman dan bunganya daripada membayar deviden. Hal tersebut tentu 

tidak menarik bagi investor untuk membeli saham perusahaan, sehingga 

nilai perusahaan akan menurun. Penelitian lain oleh Matondang dan 

Yustrianthe (2016) membuktikan bahwa faktor leverage berpengaruh 
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terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya kontradiksi yang terjadi pada 

hasil penelitian sebelumnya, maka dirasa penting bagi penulis untuk 

meneliti kembali mengenai variabel tersebut. 

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian terdahulu oleh Febrianti 

(2012) yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan pada 

Industri Pertambangan di Bursa Efek Indonesia”. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) obyek penelitian, yaitu 

perusahaan manufaktur BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (2)  

penambahan variabel independen yang digunakan, yaitu struktur modal dan 

keputusan pendanaan. (3) periode penelitian, yaitu tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil 

judul ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, 

PROFITABILITAS, STRUKTUR MLODAL, DAN LEVERAGE 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

201-2015). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Struktur Modal, dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan 
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Manufaktur BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2015.  Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah sruktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Mencari bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Mencari bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Mencari bukti empiris apakah sruktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Mencari bukti empiris apakah leverage berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Manfaat Teoritis 

Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian 

ini diharapkan bisa memberikan pengaruh baik yang dapat 

menunjang kualitas perusahaan dan dapat memperbaiki kinerja 

perusahaan untuk prospek kedepan, dengan menggunakan 

komponen-komponen yang dapat mempengaruhi nilai perusahan 

diharapkan kualitas nilai perusahaan akan semakin meningkat untuk 

tahun-tahun berikutnya. Menjadikan pihak manajemen perusahaan 

tidak mementingkan kepentingan agen saja melainkan juga 

mementingkan kepentingan para pemegang saham. 

b. Bagi Investor  

Manfaat lainnya diharapkan dapat memberikan informasi 

yang lebih jelas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi terhadap 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilau suatu perusahaan, yang 

biasanya lebih sering digunakan oleh para pemakai informasi 

perusahaan seperti investor, karyawan perusahaan itu sendiri, 

maupun masyarakat luar yang membutuhkan. Sehingga mereka para 

pemakai dapat lebih bijaksana dalam menentukan dan menilai 
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perusahaan dari segi kinerja perusahaan maupun prospek perusahaan 

yang akan mendatang.  

c. Bagi Peneliti 

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi peneliti dan mengetahui lebih luas mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi para pembaca maupun sebagai salah satu bahan 

referensi pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai 

penambah wacana keilmuan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang 

berhubungan dengan teori yang mendasari penelitian, 

membahas hasil dari penelitian terdahulu yang sejenis, 
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kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar 

variabel serta pengembangan hipotesis 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang uraian jenis penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 


