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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perusahaan merupakan salah satu pengelola keuangan yang cukup besar 

dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang umumnya tidak hanya mencari 

keuntungan atau laba dalam bisnis bagi perusahaan tetapi juga melihat 

kemakmuran pemilik, pegawai dan berusaha meningkatkan nilai perusahaan 

dengan strategi-strategi yang telah disusun untuk mencapai target yang 

ditentukan. Oleh karena itu perusahaan selalu berupaya untuk berinovasi agar 

dapat meningkatkan nilai perusahaan dari tahun ketahun menjadi lebih baik lagi 

agar dapat menarik investor untuk berinvestasi. Perusahaan mengetahui bahwa 

kinerja keuangan merupakan salah satu cara pasar untuk menilai suatu 

perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan yang buruk, 

maka perusahaan tersebut akan memiliki nilai buruk di mata pasar. Dan 

sebaliknya, jika kinerja keuangan perusahaan dinilai baik, maka perusahaan 

memiliki nilai baik juga di mata pasar dan memberi peluang perusahaan untuk 

mendapatkan investor. 

Menurut Harmono (2009), Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan 

yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan 

penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja 

perusahaan. Jusriani (2013) menyatakan bahwa Nilai Perusahaan adalah harga 

sebuah saham yang telah beredar di pasar saham yang harus dibayar oleh investor 
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untuk dapat memiliki sebuah perusahaan. Harga pasar dari saham perusahaan 

yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai 

pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai asset 

perusahaan sesungguhnya.  

Menurut Dani (2015) dalam Damayanti (2016) 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 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. Jadi dapat ditarik 

kesimpulan dari beberapa pendapat diatas nilai perusahaan merupakan harga 

saham yang dipengaruhi investasi dari investor untuk memiliki sebuah 

perusahaan. Beberapa indikator yang terdapat di Nilai Perusahaan adalah Struktur 

Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen. 

Dalam penelitian terdahulu ada beberapa hasil yang sudah dibuktikan  

menurut penguji Riani Ayu Suci Romadhoni (2015) bahwa variabel Struktur 

Modal berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan, variabel Profitabilitas berpengaruh positif dan secara statistik 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan, variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh 

positif dan secara statistik signifikan terhadap Nilai Perusahaan, serta variabel 
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Kebijakan Dividen berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. Penelitian yang berbeda menurut penelitian  Ayu Sri Mahatma 

Dewi dan Ary Wirajaya (2013) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh pada Nilai 

Perusahaan. Penelitian berbeda juga dilakukan oleh Ela Mahdaleta, Iskandar 

Muda, Gusnardi Muhammad Nasir (2016) dengan hasil menunjukkan variabel 

Struktur Modal dan Profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

Nilai Perusahaan. Penelitian yang lain menurut Kartika Chandra, Fachrudin, 

Isfenti Sadalia, Rikson Siburian (2017) dengan hasil bahwa Kebijakan Dividen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai intrinsik perusahaan. Hasilnya juga 

menunjukkan bahwa Kebijakan Dividen bukan merupakan variabel moderating 

antara Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap nilai intrinsik.  

Perusahaan Manufaktur adalah suatu perusahaan yang melakukan 

pengelola bahan mentah untuk membuat suatu barang jadi dan dijual bagi 

konsumen. Perusahaan ini memiliki standar operasional yang harus dipatuhi oleh 

semua karyawan. Di Indonesia sudah banyak sekali Perusahaan Manufaktur yang 

berdiri untuk mengelola semua bahan mentah yang dibutuhkan dalam sebuah 

industri. Perusahaan ini berbeda dengan perusahaan jasa atau perusahaan yang 

mengelola produk yang sudah jadi sehingga mereka membuat dari bahan 

mentahnya langsung. Pada zaman yang modern ini masyarakat lebih banyak 

mencari barang barang yang lebih praktis indeks sektor barang dan konsumsi 

pekan lalu berhasil menjadi indeks sektor saham terkuat pada pekan lalu. Bursa 

Efek Indonesia (BEI) mencatat, indeks sektor barang dan konsumsi naik hingga 

3,02 persen ke level 2.394,536 dari pekan sebelumnya 2.324,281. Menguatnya 
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sektor barang dan konsumsi dipengaruhi oleh aksi beli yang dilakukan oleh 

pelaku pasar seperti saham-saham emiten PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 

dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) kedua saham emiten ini 

termasuk dalam saham berkapitalisasi besar.  

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“apakah terjadi hubungan yang signifikan antara Struktur Modal, Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2013-2015)”. 

B. Rumusan masalah 

Suatu masalah apabila terlalu umum dan luas tidak akan dapat dihunakan 

sebagai bahan penelitian dan sulit untuk dirumuskan, sebab suatu masalah apabila 

terlalu komplek seakan akan penelitian ini dalam pemikiran yang kabur atau 

kurang jelas, sehingga tidak tahu apa yang akan menjadi topik permasalahannya.  

Adapun rumusan masalah :  

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 ? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 ? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 ? 

4. Apakah Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan, sehingga dengan tujuan itu 

peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data yang diperlukan kemudian 

dikumpulkan dan diolah, dianalisa sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi 

tujuan itu dapat dicapai. Dalam penelitian tujuan sangatlah penting karena dapat 

menunjukan obyek-obyek tertentu yang akan digunakan. 

Sedangkan yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah :   

1. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

D. Manfaat Penelitian  

Setiap perbuatan atau tindakan pasti mempunyai manfaat nilai guna, 

begitu pula penulis dalam mengadakan penelitian ini juga mengharapkan suatu 

manfaat yang berguna bagi penulis sendiri dan kalangan umum. Dalam penelitian 

manfaat juga sangat penting, setiap penelitian penulis harus melihat manfaat apa 

saja yang dapat diambil dalam penelitian ini.  
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1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau 

yang disebut dengan penelitian verifikatif. Adanya keraguan terhadap teori itu 

muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian 

aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa 

melalui penelitian secara empiris serta hasilnya dapat menolak ataupun 

mengukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan. Oleh karena itu penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi yang dapat memberikan informasi 

bagi pihak pihak lain yang akan melakukan penelitian   tentang Nilai Perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat membantu 

menganalisis Nilai Perusahaan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan Struktur Modal, Profitabilitas, Struktur 

Modal dan Kebijakan Dividen agar dapat memaksimalkan Nilai 

Perusahaan. 

b. Bagi Akademis, diharapkan dapat membantu mahasiswa atau dosen yang 

akan melakukan penelitian tentang Nilai Perusahaan.  

c. Bagi Lembaga Pemerintahan, hasil penelitian diharapkan dapat membantu 

pemerintahan dalam petimbangan ekonomi terhadap kebijakan yang 

diambil dengan melihat pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Kebijakan Dividen. 

d. Bagi Investor,hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada investor  mengenai faktor faktor Nilai Perusahaan seperti Struktur 



7 
 

 
 

Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kebijakan Dividen 

sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi.    

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penulisan penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tinjauan teori yang berupa pengertian dan kutipan yang diambil 

dari buku buku referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan 

beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, data dan 

sumber data yang didapat dalam menyusun laporan skripsi, metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun skripsi, desain 

pengambilan sampel, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data 

yang diperoleh. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisikan sejarah singkat tentang beberapa perusahaan yang terdaftar di 

BEI yang menjadi dalam penelitian ini, analisis data, pembahasan tentang 

hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 
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DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

  


