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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, 

setiap perusahaan harus meningkatkan daya saing secara terus-menerus. 

Persaingan yang semakin meningkat baik di pasar domestik maupun di 

pasar internasional menuntut perusahaan untuk dapat mempertahankan 

atau memperoleh keuntungan kompetitif dengan cara memberikan 

perhatian penuh pada kegiatan operasional dan finansial perusahaan. 

Industri realestate and property merupakan industri yang bergerak 

dibidang pembangunan gedung - gedung fasilitas umum. Adapun pasar 

properti di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi kedalam beberapa 

segmen pasar yaitu, gedung perkantoran (office building), retail market 

yang meliputi swalayan dan mall, apartemen dan kondominium, pasar 

kawasan industri (industrial estate market), dan pasar hotel (hotel market). 

Sektor industri real estate and property merupakan sektor dengan 

karakteristik yang sulit untuk diprediksi dan berisiko tinggi. Sulit 

diprediksi disini artinya, pasang surut sektor ini memiliki amplitude yang 

besar yaitu, pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, industri 

real estate and property mengalami booming dan cenderung over 

supplied, namun sebaliknya pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami 
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penurunan, secara cepat sektor ini akan mengalami penurunan yang cukup 

drastis pula. ( Tauke et al, 2017 ). 

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, investor dapat 

melakukan analisis atas laporan keuangan yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan cara mengevaluasi 

informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, manajemen 

maupun strategi bisnisnya. Investor memerlukan informasi keuangan yang 

akurat untuk memperoleh gambaran tentang kondisi perusahaan secara 

menyeluruh. Untuk itu perusahaan selalu di tuntut untuk meningkatkan 

kinerjanya , sehingga dapat meningkatka nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan merupakan nilai gabungan dari nilai pasar dari 

saham yang diterbitkan dan nilai pasar hutang dari suatu perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas 

perusahaan yang beredar (Keown, 2004:116 ). Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 

yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi 

merupakan salah satu daya tarik dari perusahaan, hal ini dikarenakan nilai 

perusahaan yang tinggi menjanjikan sebuah kesejahteraan pemegang 

saham. Kesejahteraan perusahaan dan pemegang saham direfleksikan oleh 

harga saham dipasar yang dicerminkan oleh pertumbuhan aset, keputusan 

pendanaan (utang) dan kebijakan deviden. Namun, nilai perusahaan 

sendiri tidak hanya nilai asset dari sebuah perusahaan tersebut, tetapi juga 
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kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dimasa 

yang akan datang. 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Struktur modal merupakan variabel yang perlu untuk 

diperhatikan. Struktur modal diperlukan untuk meningktakan kinerja 

perusahaan karena penetapan struktur modal dalam kebijakan pendanaan 

perusahaan menentukan profitabilitas perusahaan. Pemilik struktur modal 

yang baik pada perusahaan adalah penting. Keputusan dalam menetapkan 

struktur modal harus berhati-hati agar dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dan lebih unggul dalam menghadapi persaingan. Struktur 

modal yang optimal harus mencapai suatu keseimbangan antara risiko dan 

pengembalian sehingga dapat memaksimalkan harga saham perusahaan 

(Brigham dan Houston, 2006). Struktur modal merupakan penggunaan 

hutang jangka panjang terhadap modal sendiri, dan dalam penelitian ini 

menggunakan struktur modal diukur dengan Debt to Equity Ratio, yang 

merupakan golongan rasio hutang (Kasmir, 2009:122) dimana semakin 

besar rasio tersebut maka semakin besar penggunaan dana utang atas 

ekuitas perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh pada persediaan dana 

dalam memenuhi pendanaan perusahaan. 

Investor melakukan penanaman modal salah satunya dengan 

melihat rasio profitabilitas. Bringham dan Houston (2009) mendefinisikan 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

manajemen perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan profitabilitas 
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perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. 

Profitabilitas suatu perusahaan merupakan gambaran yang mengukur 

seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dari proses operasional 

yang telah dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Ukuran perusahaan adalah salah satu tolak ukur, yang 

menunjukkan ukuran perusahaan adalah total aset perusahaan. Dalam hal 

ini, ukuran perusahaan yang dipakai yaitu total asset. Total asset 

menggambarkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang 

dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar 

sumber daya yang dimiliki perusahaan maka semakin besar skala/ukuran 

perusahaan. Sebaliknya jika semakin kecil sumber daya yang dimiliki 

perusahaan maka semakin kecil pula ukuran perusahaan.( Tauke et al , 

2017 ). Dengan demikian ukuran perusahaan merupakan faktor yang perlu 

dipertimbangkan oleh calon investor . 

Likuiditas merupakan tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangan yang berjangka pendek tepat pada 

waktunya yang diukur dengan quick ratio. Tingkat likuiditas yang tinggi 

memperkecil kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial 

jangka pendek kepada kreditur dan berlaku pula sebaliknya. Tinggi 

rendahnya rasio ini akan mempengaruhi minat investor untuk 

menginvestasikan dananya. Makin besar rasio ini maka makin efisien 
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perusahaan dalam mendayagunakan aktiva lancar perusahaan. (Munawir, 

2001: 72). 

Myers (1977) dan Hasnawati (2005) memperkenalkan peluang 

investasi (investment opportunity set) dalam kaitannya untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Menurut mereka investment opportunity set (IOS) 

memberikan petunjuk yang lebih luas dimana nilai perusahaan sebagai 

tujuan utama tergantung pada pengeluaran perusahaan di masa yang  

akan datang. Investment opportunity set (IOS) merupakan suatu kombinasi 

antara aktiva yang dimiliki (asset in place) dan pilihan di masa yang akan 

datang dengan net present value positif. IOS dari suatu perusahaan juga 

dapat mempengaruhi cara pandang manajer, pemilik, investor, dan kreditr 

terhadap perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kesempatan tumbuh  

tinggi dianggap dapat menghasilkan return yang tinggi pula (Wiranto dan 

Rusiti, 2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “ PENGARUH 

STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN INVESTMENT OPPORTUNITY 

SET ( IOS ) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Real Estate And Property Yang Terdaftar Di BEI 

Tahun 2014-2016 )“. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh Struktur Modal, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Dan Investment Opportunity 

Set ( Ios ) Terhadap Nilai Perusahaan sehingga rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Apakah Struktur Modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan ? 

4. Apakah Likuiditas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

5. Apakah Invesment Opportunity Set memiliki pengaruh teerhadap nilai 

perusahaan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai 

Perusahaan 

2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahan 

3. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan 

4. Untuk menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan 
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5. Untuk menganalisis pengaruh Investment Opportunity Set terhadap 

Nilai Perusahaan  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman , bahan 

pertimbangan dan bahan referensi bagi perusahaan yang terkait dengan 

struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan 

Investment Opportunity Set dan Nilai perusahaan. 

2. Bagi masyarakat 

Sebagai media pemahaman dan ilmu tambahan mengenai 

faktor – faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Sebagai referensi tambahan bagi pihak – pihak lain yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang nilai perusahaan. 

4. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat 

lebih mengetahui pengaruh struktur modal, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas dan investment opportunity set terhadap nilai 

perusahaan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal - hal pokok yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka mengenai 

yang melandasi penelitian ini yaitu Teori asimestri informasi dan teori 

signaling, Teori agency, nilai Perusahaan, struktur Modal, Profitabilitas, 

ukuran Perusahaan, Likuiditas, investment opportunity set dan yang 

berkaitan dengan penelitian - penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, 

kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi desain penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan. 

 Bab IV Analisis data dan pembahasan 

Dalam bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan data 

yang meliputi prosedur pemilihan sampel, analisis statistik deskriptif, 

pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan. 
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 Bab IV Penutup  

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran - saran yang 

diperlukan untuk disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 


