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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi yang sedang tren saat ini adalah dalam bentuk tanah,

bangunan, dan properti. Ini akan menjadikan perusahaan menjadi

berkembang pesat. Harga lahan yang meningkat setiap tahun juga

berkontribusi dalam pertumbuhan industri perusahaan. Nilai perusahaan di

sektor ini meningkat secara signifikan dalam 5 tahun terakhir, yang membuat

capital gain telah meningkat sebesar 187% (Setiadharma dan Machalli, 2017).

Peningkatan ini juga merupakan hasil dari peningkatan investor (pemegang

saham) yang menginvestasikan uang mereka di pasar modal. Nilai perusahaan

adalah ukuran keberhasilan manajemen perusahaan yang akan datang dan

dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan terhadap pemegang saham. Jika

kebutuhan pemegang saham terpenuhi, itu akan berdampak baik pada nilai

perusahaan. Mempertimbangkan tujuan meningkatkan nilai perusahaan,

perusahaan perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan

mempertimbangkan dampaknya terhadap harga saham. Untuk manajemen,

nilai perusahaan adalah indikator bagi investor tentang kinerja masa lalu

perusahaan dan prospek perusahaan yang akan datang. Brandenburger dan

Stuart (1996) menyatakan bahwa untuk perusahaan yang belum go public,

nilai perusahaan adalah jumlah yang akan dibayarkan oleh pembeli jika

perusahaan dijual. Sementara untuk perusahaan yang memiliki gonepublic,
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nilai perusahaan dapat disimpulkan dari harga saham di pasar modal.

Kenaikan harga saham mempengaruhi nilai perusahaan, yang membuat

pemegang saham mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ketika harga saham

meningkat, kesejahteraan pemegang saham juga meningkat. Saleh et al.

(2015) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai

perusahaan, yaitu: struktur aset, struktur modal, ukuran perusahaan,

pertumbuhan perusahaan, dan keputusan investasi.

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur aset. Aset adalah properti

atau properti yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode tertentu.

Berdasarkan cara dan durasi, ada dua jenis aset: aset lancar dan aset tetap.

Rasio aset tersebut akan menentukan struktur aset perusahaan. Kondisi aset

perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pendanaan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki lebih banyak aset lancar dalam struktur asetnya

cenderung menggunakan utang untuk memenuhi aktivitas pendanaan mereka,

sementara perusahaan dengan aset tetap lebih cenderung menggunakan modal

sendiri untuk memenuhi aktivitas pendanaan mereka. Sebuah perusahaan

yang memiliki aset yang cocok untuk agunan akan mendapatkan pinjaman,

yang akan membuat perusahaan mendapatkan sumber dana dengan mudah,

yang meningkatkan nilai perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Nyamasege

et al. (2014) menunjukkan hasil bahwa struktur aset berpengaruh positif

signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini tidak konsisten dengan

penelitian Okwo et al. (2012) yang menyatakan bahwa struktur aset tidak

memiliki efek apa pun pada nilai perusahaan
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Keputusan Struktur Modal sangat penting karena kebutuhan untuk

memaksimalkan pendapatan ke berbagai komunitas organisasi. Struktur

modal perusahaan terdiri atas campuran berbagai sekuritas. Kombinasi

ekuitas dan utang disebut struktur modal. Keputusan tentang kombinasi utang

dan ekuitas adalah salah satu keputusan penting dari setiap perusahaan.

Perusahaan dapat memilih di antara banyak alternatif dalam struktur modal

secara umum. Sebagian besar utang bisa menjadi masalah atau lebih kecil.

Perusahaan mencoba untuk menemukan kombinasi yang tepat dari dana

berbeda yang memaksimalkan nilai dan kinerja perusahaan secara

keseluruhan.

Struktur modal adalah kombinasi dari modal yang diajukan oleh

perusahaan. Kombinasi atau campuran ini memengaruhi keseluruhan biaya

modal. Biasanya struktur modal akan menjadi campuran dari ekuitas dan

utang. Proporsi ekuitas dan utang terhadap total modal diputuskan oleh

perusahaan sesuai dengan posisi keuangan dan kemampuan untuk

meningkatkan modal tersebut (Fumani dan Moghadam, 2015). Keputusan

mengenai struktur modal sangat penting karena mempengaruhi laba per

saham atau kekayaan pemegang saham . Struktur modal adalah keputusan

penting yang harus diambil oleh setiap bisnis, sisi positif dan negatif dari

keputusan ini memainkan peran penting dalam menentukan masa depan

setiap bisnis.

Hubungan antara struktur modal dan kinerja perusahaan adalah salah

satu yang telah menerima perhatian substansial dalam literatur keuangan.
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Dalam meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, keputusan tentang struktur

modal memainkan peranan yang sangat penting dan sentral. Kinsman dan

Newman (1999) menyatakan bahwa penelitian tentang hubungan pemilihan

struktur modal dengan kinerja perusahaan sangat penting karena beberapa

alasan. Antara alasan-alasan ini: Pertama sebagai tingkat utang perusahaan

telah meningkat secara signifikan selama beberapa periode terakhir,

mengharuskan penjelasan tentang dampak tingkat utang terhadap kinerja

perusahaan, maka tingkat utang yang sesuai dapat dibuat di perusahaan

tertentu. Kedua, karena manajer dan investor mungkin memiliki penekanan

yang berbeda sehingga memerlukan investigasi kekuatan komparatif dari

setiap efek yang tepat dari utang penting yang diketahui pada kinerja

perusahaan. Terakhir sementara memiliki kepentingan terbesar untuk

mempelajari tingkat utang dan kinerja perusahaan untuk menyelidiki

hubungan antara tingkat utang dan kekayaan pemegang saham. Sebagai

pemilik, maksimalisasi kekayaan adalah tujuan utama para manajer

perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kausar, Nazir dan Butt (2014)

menunjukkan bahwa capital struktur memiliki pengaruh negatif terhadap nilai

perusahaan. Penelitian yang lain Borhan et., al (2013) menunjukkan bahwa

strukur modal  memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan

dapat menyebabkan perusahaan memperluas skala bisnisnya. Dari waktu ke

waktu, akan terjadi peningkatan jumlah aset perusahaan yang membuat
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perusahaan semakin besar. Semakin besar total aset, semakin besar ukuran

perusahaan (Jones et al., 2001). Kenaikan total aset akan meningkatkan

kinerja operasional perusahaan. Pada jalur ini, analisis kinerja ekonomi

perusahaan dan penilaian kapasitas pertumbuhan ekonominya menyiratkan

proses yang berkesinambungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab

dasar manajemen.

Kinerja keuangan yang tumbuh dari satu perusahaan ditunjukkan

oleh peningkatan profitabilitas. Investasi tidak hanya menyangkut bagaimana

menciptakan pendapatan dan keuntungan, tapi juga bagaimana mengelola

keuntungan, mengelola modal kerja, menciptakan keseluruhan keputusan

strategi untuk memasuki pasar dan melakukan akuisisi tertentu (Darmodaran,

2011). Profitabilitas didefinisikan sebagai hasil akhir dari sejumlah kebijakan

dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk menunjukkan efek

gabungan likuiditas, pengelolaan aset, dan hutang pada hasil operasi

(Brigham & Houston et al., 2004). Secara umum, profitabilitas akan

digunakan sebagai salah satu modal utama (selain hutang) untuk

mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang, karena profitabilitas

yang lebih tinggi akan menjamin aktivitas perusahaan sehingga tidak perlu

bergantung pada hutang untuk melakukan investasi di masa depan.

Keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya dari waktu ke

waktu akan menentukan bagaimana arah bisnis dan kebijakan perusahaan.

Pencapaian perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan utamanya

memberikan peluang baru untuk berkembang dan berkembang. Peluang
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pertumbuhan dapat mencakup dua elemen penting, nilai aset dan pilihan

investasi di masa depan (Belkaoi et al., 2000:3). Penilaian saham oleh pasar

(investor dan pemegang saham) terhadap peluang pertumbuhan tercermin dari

kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Pemegang saham akan

memberikan respon yang lebih besar terhadap perusahaan dengan peluang

pertumbuhan yang lebih tinggi.

Salah satu tujuan dari Pertumbuhan perusahaan diharapkan oleh

internal perusahaan dan eksternal, untuk pertumbuhan yang baik memberi

sinyal bagi perkembangan perusahaan. Dari sisi investor, pertumbuhan

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aspek yang

menguntungkan, dan investor akan memutuskan untuk berinvestasi di

perusahaan (Kusumajaya, 2011). Dalam penelitian ini, pertumbuhannya

ditunjukkan oleh pertumbuhan aset dan pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan

perusahaan menunjukkan kemajuan sebuah perusahaan, sehingga akan

menjadi prospek yang baik bagi perusahaan. Dengan prospek yang baik di

masa depan akan meningkatkan nilai perusahaan dan menarik lebih banyak

investor. Adanya peningkatan asset maka dalam penggunaan utang lebih

optimal sehingga manajemen perusahaan jadi lebih efektif.

Berdasarkan issu yang dipaparkan diatas maka penulis ingin

melakukan penelitian tentang “Dampak Rasio Keuangan Terhadap Nilai

Perusahaan yang dimoderasi Jumlah Asset Pada Industri Dasar dan

Kimia yang terdaftar di bursa efek”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan issu masalah diatas maka rumusan masalah dapat dibuat sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengaruhnya Current Ratio Terhadap Nilai Perusahaan

Pada Perusahaan Kimia yang terdaftar di bursa efek?

2. Bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan

Pada Perusahaan Kimia yang terdaftar di bursa efek?

3. Bagaimana pengaruh Jumlah Asset Terhadap Nilai Perusahaan Pada

Perusahaan Kimia yang terdaftar di bursa efek?

4. Bagaimana pengaruh Current Ratio, terhadap Nilai Perusahaan yang

dimoderasi Jumlah Asset Pada Perusahaan Kimia yang terdaftar di

bursa efek?

5. Bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio, terhadap Nilai Perusahaan

yang dimoderasi Jumlah Asset Pada Perusahaan Kimia yang terdaftar

di bursa efek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas maka dapat

menjelaskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio Terhadap Nilai

Perusahaan Pada Perusahaan Kimia yang terdaftar di bursa efek.

2. Untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Nilai

Perusahaan Pada Perusahaan Kimia yang terdaftar di bursa efek
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3. Untuk Menganalisis pengaruh Jumlah Asset Terhadap Nilai

Perusahaan Pada Perusahaan Kimia yang terdaftar di bursa efek

4. Untuk menganalsis pengaruh Current Ratio, terhadap Nilai

Perusahaan yang dimoderasi Jumlah Asset Pada Perusahaan Kimia

yang terdaftar di bursa efek.

5. Untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio, terhadap Nilai

Perusahaan yang dimoderasi Jumlah Asset Pada Perusahaan Kimia

yang terdaftar di bursa efek.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari hasil penelitian yang bisa saya ambil dapat

berupa teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang

dilihat dari sisi pengembangan akademik. Manfaat praktis adalah manfaat

yang dilihat dari kepentingan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian kedepan bisa menjadikan referensi keilmuan dan

pengetahuan khususnya dalam bidang Keuangan. Dan sebagai

pembuktian bahwa faktor –faktor apa saja yang dapat mempengaruhi

kinerja keuangan. Artinya apakah sesuai antara teori yang

dikemukakan dengan hasil analisis yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktisi dapat digunakan sebagai masukan dalam

pengambil kebijakan yang mungkin yang dapat menunjukkan strategi
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perusahaan. Artinya dapat dijadikan pedoman dalam mengambil

sebuah kebijakan yang mampu menarik investor dalam menanamkan

modalnya ke dalam perusahaan dalam rangka untuk pengembangan

perusahaan


