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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu. 

Salah satu tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh 

keuntungan. Umumnya perusahaan yang berorientasi pada keuntungan akan 

memfokuskan kegiatannya meningkatkan nilai perusahaan hingga mencapai 

tingkat maksimum. Jadi, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan merupakan 

harga jual yang dianggap layak sehingga investor bersedia membayarnya 

apabila perusahaan dilikuidasi. Bagi perusahaan yang menjual sahamnya ke 

masyarakat atau go public, indikator nilai perusahaan adalah harga saham 

yang diperjual – belikan di Bursa Efek. Pendapat ini didasarkan atas 

pemikiran bahwa peningkatan harga saham identik dengan peningkatan nilai 

perusahaan. Karena dalam keuntungan dan kemakmuran bagi perusahaan, 

manajemen dan pemegang saham sangat berperan penting. Salah satu tugas 

manajer keuangan dalam perusahaan adalah memperhatikan kemakmuran 

para investor atau pemegang saham. Karena investor akan menitikberatkan 

nilai pasar ataupun harga saham untuk mengetahui perkembangan nilai 

perusahaan.  

Penelitian ini akan menggunakan tiga variabel yang diprediksi 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu struktur modal, profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan. Alasan lain peneliti memilih ketiga variabel tersebut 

karena variabel – variabel tersebut mewakili keputusan penting dalam 
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manajemen keuangan. Keputusan tersebut adalah struktur modal, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan yang diprediksi berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

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 

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. Seluruh dana 

berupa total aset yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi pendanaan 

perusahaan dapat mencerminkan ukuran perusahaan. Secara logika, bahwa 

ukuran perusahaan yang besar dan terus tumbuh bisa menggambarkan tingkat 

profit mendatang, kemudahan pembiayaan ini bisa mempengaruhi nilai 

perusahaan dan dianggap sebagai informasi yang baik bagi investor.  

Profitabilitas adalah rasio dari efektifitas manajemen yang di dasarkan 

pada hasil pengembalian dari penjualan dan investasi. Salah satu alasan 

investor menanamkan modal kepada perusahaan yaitu karena tingkat 

pengembalian saham yang tinggi, sehingga manajemen harus mampu 

mengelola sumber dana yang dimiliki secara efektif agar dapat meningkatkan 

laba bersih. Return On Equity merupakan rasio yang menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian 

ekuitas pemegang saham. Semakin tinggi Return On Equity maka akan 

meningkatkan permintaan saham perusahaan. Semakin tinggi perusahaan 
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memperoleh laba, maka semakin besar pula return yang di harapkan investor, 

sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. 

Ukuran dari sebuah perusahaan juga ikut menentukan nilai 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator dari kekuatan 

finansial suatu perusahaan. Perusahaan besar lebih memiliki kepercayaan 

investor dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar 

dianggap memiliki kondisi yang stabil, sehingga memudahkan perusahaan 

dalam mendapatkan modal. Semakin besar ukuran atau skala perusahaan 

maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan 

baik yang bersifat internal maupun eksternal. Semakin baik dan semakin 

banyaknya sumber dana yang diperoleh, maka akan mendukung operasional 

perusahaan secara maksimum, sehingga akan meningkatkan nilai dari sebuah 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Struktur Modal, 

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (studi kasus 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 

2016)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 
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2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

4. Apakah Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan secara 

simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh 

Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh 

Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. 

4. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh 

Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya : 

1. Bagi Investor maupun Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan para 

investor maupun calon investor untuk menetapkan pilihan investasi yang 
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tepat terkait dengan nilai perusahaan yang sesuai dengan harapan para 

investor maupun calon investor. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi 

perusahaan real estate dan property bahwa begitu pentingnya 

menganalisis struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan yang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai acuan untuk kedepannya agar investor atau calon 

investor menemukan deskripsi yang lebih jelas mengenai berbagai macam 

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada sektor real estate dan 

property 

3. Bagi Civitas Akademis atau Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

penelitian dalam bidang manajemen keuangan khususnya dalam Struktur 

Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan agar pembaca lebih mudah 

mengerti tentang alur pemikiran dalam skripsi ini agar lebih terarah, jelas, dan 

logis. Selain itu penelitian ini dimaksudkan agar penulis lebih mudah 

mengartikan bab demi babnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Secara garis besar sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan teori yang mendukung perumusan masalah 

penelitian, kerangka pemikiran, pengujian hipotesis dan kutipan penelitian 

terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi jenis atau variabel penelitian dan definisi – definisinya, 

metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur 

analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian serta sistematika kemudian dianalisis dengan 

mengggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya 

diadakan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil 

penelitian. 

 

 

 

 


