
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap isi laporan keuangan yang merupakan para stakeholder, 

pemegang saham, investor, maupun masyarakat. Tujuan sebuah perusahaan salah satunya 

adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin dengan cara meningkatkan kinerja 

dan kegiatan operasional perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan merupakan pencapaian perusahaan atas kepercayaan 

masyarakat terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan 

dengan tinggi rendahnya harga saham di pasar modal. Harga saham yang tinggi akan 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap 

kinerja perusahaan dan pada prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Semakin baik 

nilai suatu perusahaan, maka perusahan akan dianggap lebih bernilai oleh investor, dan 

investor akan lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan tersebut. Penelitian tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya yaitu Agnova dan Muid (2015), Astuti (2017), Azhari (2018), Dhani 

dan Utama (2017), Ilhamsyah dan Soekotjo (2017), Kamila dan Yuniati (2017), Limbong 

(2016), Manopo dan Arie (2016), Mayogi dan Fidiana (2016), Mridiawati dan Mildawati 

(2016), Suffah dan Riduwan (2016), Sukriyawati (2016). Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan adalah pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, struktur 

modal, kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen. 
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Informasi tentang adanya pertumbuhan perusahaan direspon positif oleh 

investor, sehingga akan meningkatkan harga saham. Pertumbuhan merupakan 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi usahanya dalam 

perkembangan ekonomi dan industri di dalam perekonomian dimana perusahaan 

tersebut beroperasi. Pada umumnya, perusahaan yang tumbuh dengan cepat akan 

memperoleh hasil positif dalam artian pemantapan posisi di era persaingan, 

menikmati penjualan yang meningkat secara signifikan, dan diiringi oleh adanya 

peningkatan pangsa pasar.  

Perusahaan yang tumbuh dengan cepat juga menikmati keuntungan dari 

citra positif yang diperoleh, akan tetapi perusahaan harus ekstra hati-hati karena 

kesuksesan yang diperoleh menyebabkan perusahaan menjadi rentang terhadap 

adanya isu negatif. Pertumbuhan yang tinggi menyebabkan kebutuhan dana 

meningkat (kecenderungannya pada laba ditahan). Peningkatan aset akan diikuti 

dengan peningkatan hasil operasional yang nantinya akan meningkatkan nilai 

perushaan. Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, maka nilai perusahaan juga 

meningkat, sehingga  dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan tersebut. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Suastini, et al. (2016), 

Sari (2013), Prasetyorini (2013) membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan Indriawati et al. (2018), Mridiawati dan Mildawati (2016) yang 

membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Menurut Helfert 

(1996:86) dalam Ilhamsyah dan Soekotjo (2017) menyatakan bahwa  salah satu 

daya tarik utama bagi pemilik perusahaan pemegang saham dalam suatu perseroan 

adalah profitabilitas. Dalam konteks ini, profitabilitas berarti hasil yang diperoleh 

melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik. Pemilik juga 

tertarik pada pembagian laba yang menjadi haknya yaitu, seberapa banyak yang 

diinvestasikan kembali dan seberapa banyak yang dibayarkan sebagai dividen 

kepada mereka. Akhirnya, pemilik juga berkepentingan dengan dampak hasil 

perusahaan terhadap nilai pasar investasi mereka, khususnya jika saham dijual 

kepada umum. Profitabilitas yang tinggi akan memberikan gambaran kepada 

investor bahwa perusahaan tersebut telah bekerja dengan baik dalam menghasilkan 

laba sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dalam 

perusahaan tersebut, karena dengan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki 

tingkat keuntungan yang tinggi para investor berharap akan mendapat return yang 

tinggi pula atau pun memperoleh keuntungan dari capital gain. Jika semakin tinggi 

profit yang dapat dihasilkan perusahaan maka secara tidak langsung akan 

menyebabkan return yang didapat investor juga tinggi, sehingga nilai perusahaan 

juga akan meningkat di mata investor. Penelitian yang dilakukan Dhani dan Utama 

(2017), Hidayat dan Sugiono (2017), dan Nurminda et.al. (2017) membuktikan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktrima (2017) yang memberikan hasil 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Struktur modal menurut Riyanto (2008:296) adalah perimbangan atau 

perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Teori 

struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat 

mempengruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga pasar saham 

perusahaan (Sudana 2015:164).  Pada dasarnya struktur modal yang meningkat 

cenderung akan meningkatkan nilai perusahaan karena menunjukkan tingkat 

modal perusahaan yang tinggi dalam meningkatkan keuntungan. Struktur modal 

menjadi hal penting karena dalam menjalankan usahanya tidak akan terlepas dari 

kebutuhan dana sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan 

dan berdampak pada tingkat return yang akan diperoleh perusahaan. Semakin 

tinggi struktur modal perusahaan maka diasumsikan bahwa nilai perusahaan akan 

meningkat sampai pada titik optimalnya sesuai dengan trade-off theory (Limbong 

dan Chabachib, 2016). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Kamila dan Yuniati 

(2017), Prasetia et.al. (2017), Hidayat dan Sugiono (2017), Kamila dan Yuniati 

(2017) membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktrima (2016), Sari et al. 

(2016) yang membuktikan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Dhani dan Utama (2017) dengan menambah dua variabel yang digunakan yaitu 

kepemilikan manajerial dan kebijakan deviden. Kepemilikan manajerial 

merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut 

dalam pengambilan keputusan perusahaan yaitu para direktur dan komisaris. 

Manajer mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat pada kepemilikan saham 

dengan tujuan untuk mensetarakan dengan pemegang saham. Manajer yang 

sekaligus pemegang saham akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan 

cara meningkatkan kinerja perusahaan karena semua yang terjadi pada perusahaan 

juga akan mempengaruhi harga saham yang dimiliki. Dengan meningkatnya nilai 

perusahaan maka nilai kekayaan yang dimiliki pemegang saham juga akan 

meningkat. Jensen dan Meckling (1976) dalam Suastini et al. (2016) menyatakan 

bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan 

agensi karena semakin banyak saham dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

Jensen dan Meckling mengisyaratkan bahwa dengan adanya hubungan positif 

antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan yang dimiliki oleh 

manajemen maka semakin kuat motivasinya untuk bekerja. Hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan Jusriani dan Rahardjo (2016), Rizkia et al. (2013), 

Susanti (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Suastini et al. (2016), Utami dan Zulfikar (2017) yang membuktikan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
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Tujuan utama investor menanamkan modal pada sebuah  perusahaan adalah 

untuk memperoleh pendapatan atau tingkat pengembalian investasi baik berupa 

pendapatan dividen maupun capital gain. Kebijakan dividen (dividend policy) 

merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun 

akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan 

untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. 

Kebijakan dividen menjadi salah satu kebijakan keuangan yang paling penting, 

tidak hanya dari sudut pandang perusahaan tetapi juga dari sudut badan pengawas 

dan pemerintah. Pembayaran dividen yang tinggi kepada para pemegang saham 

mencerminkan harga pasar saham meningkat. Para investor tentu menginginkan 

pembagian dividen yang relatif stabil, karena stabilitas pembagian dividen dapat 

meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, kepercayaan investor 

tentu akan meningkatkan nilai perusahaan. Membayarkan dividen secara wajar 

kepada para pemegang saham akan menaikkan nilai perusahaan (Jusriani dan 

Rahardjo, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari dan Priyadi (2014), 

Mayogi dan Fidiana (2016) menunjukkan bahwa kebijakan deviden memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Utami dan Zulfikar (2018), Setyowati dan Nursiam 

(2014) yang membuktikan bahwa kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis 

akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL, 
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KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEBIJAKAN DEVIDEN 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN” Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur Sub Sektor Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2017. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 

digunakan untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

nilai perusahaan. 

2.  Mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. 
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4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial  terhadap 

nilai perusahaan. 

5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen  terhadap nilai 

perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Dapat memberikan informasi serta menjadi referensi tentang hal-hal yang 

mempengaruhi nilai perusahaan bagi yang akan melakukan penelitian dimasa 

mendatang. Diharapkan dapat berkontribusi dalam menjelaskan secara empiris 

faktor-faktor yang dapat dianalisis dalam laporan keuangan. 

2. Kegunaaan Praktisi 

Sebagai bahan pertimbangan investor apabila akan melakukan investasi di 

perusahaan maupun pasar modal dengan melihat laporan keuangan yang ada 

agar dapat diinterpretasikan dengan tepat. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini berisi isi secara singkat yang terkandung 

dalam setiap bab penulisan. Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 
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Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian berisi tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab analisis data dan pembahasan berisi hasil pengumpulan data, analisis 

statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

diberikan berkaitan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 


