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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang 

ketat antar perusahaan dalam industri. Dalam perusahaan manufaktur, 

persaingan membuat setiap perusahaan untuk mengembangkan 

perusahaannya, seperti melakukan inovasi pada produk yang dihasilkan, 

meningkatkan kualitas SDM, dan menentukan strategi perusahaanyang sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan yang telah go public 

adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan (Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wirajaya : 

2013). Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja 

perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan.  

Berdirinya suatu perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu 

mencapai keuntungan maksimal, memakmurkan pemilik perusahaan atau 

pemilik saham dan memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada 

harga sahamnya (Moniaga, 2013: 434). Semakin tinggi harga saham, semakin 

tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para 

pemilik perusahaan, tingginya nilai perusahaan menunjukan kemakmuran 

pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan 

dipresentasikan oleh harga pasar dari saha m yang merupakan cerminan dari 
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keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset 

(Hermuningsih Sri, 2013: 128). 

Investor dalam melakukan keputusan investasi di pasar modal 

memerlukan informasi tentang penilaian saham (Ni Putu Yuni Pratiwi, 

Fridayana Yudiaatmaja, I Wayan Suwendra : 2016). 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. Investor perlu mengetahui dan memahami ketiga nilai tersebut sebagai 

informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi saham karena dapat 

membantu investor untuk mengetahui saham yang mana yang bertumbuh dan 

murah. Salah satu pendekatan dalam menentukan nilai intrinsic saham adalah 

price book value (PBV). PBV atau rasio harga pernilai buku merupakan 

hubungan antara harga pasar saham dengan nilai buku perlembar saham. 

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan 

ditambah nilai pasar hutang. Dengan demikan, penambahan dari jumlah ekuitas 

perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan (Sri 

Hermuningsih : 2012). Dengan baiknya nilai perusahaan maka perusahaan 

akan dipandang baik oleh para calon investor, demikian pula sebaliknya nilai 

pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan meningkat yang 
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ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang 

saham.  

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengetahui:  

Pengaruh Struktur modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:  

1) Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2016? 

2) Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2016?  

3) Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2016?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini 

digunakan untuk menganalisis:  

1) Untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2016. 
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2) Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2016. 

3) Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Bagi Peneliti 

Menerapkan hasil teori kepada keadaan yang sebenarnya, serta untuk 

menambah pengetahuan dan pengalaman tentang masalah-masalah yang 

berkaitan dengan manajemen keuangan, khususnya yang berkaitan dengan  

pengaruh struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan.  

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan referensi pekerjaan sekaligus pertimbangan bagi perusahaan 

dalam menentukan kebijakan dan program peningkatan nilai perusahaan. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai 

praktik perataan laba (income smoothing). 

 

E. Sistematika Penulisan  
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Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu 

dengan bab yang lain dan disusun secara terperinci untuk memberikan 

gambaran dan mempermudah pembahasan. Sistematika dari masing-masing 

bab dapat diperinci sebagai berikut:   

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang masalah mengenai sebab-sebab dilakukannya 

penelitian ini. Bab ini juga membahas pengertian dari perataan laba. 

Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah 

penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Bab 

ini juga membahas penelitian terdahulu. Landasan teori dan 

penelitian terdahulu selanjutnya digunakan untuk membentuk 

kerangka teoretis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjabarkan tentang metode penelitian yang 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa hal yang 

dijelaskan pada bab ini adalah tentang populasi dan sampel yang 

digunakan dalam penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, 

variable penelitian dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA 



6 

 

 

 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data 

yang telah dikumpulkan, dan pembahasan hasil penelitian terdahulu 

yang telah diuraikan dengan data hasil analisis pada penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN  

Merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini, yang berisi 

kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.  


