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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Banyaknya perusahaan dalam industri berbasis syariah, serta 

kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang 

ketat antar perusahaan. Persaingan dalam industri ini membuat setiap 

perusahaan semakin meningkatkan kinerjanya agar tujuannya dapat tetap 

tercapai. Tujuan utama perusahaan yang telah go public adalah 

meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui 

peningkatan Nilai Perusahaan (Salvatore, 2005).Nilai Perusahaan sangat 

penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat 

mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. 

Tujuan  utama  perusahaan  pada  dasarnya  adalah  

mengoptimalkan  Nilai Perusahaan. Setiap  pemilik  perusahaan  akan  

selalu  menunjukkan  kepada  calon investor  bahwa  perusahaan  mereka  

tepat  sebagai  alternatif  investasi  maka apabila  pemilik  perusahaan  

tidak  mampu  menampilkan sinyal  yang  baik tentang Nilai Perusahaan, 

Nilai Perusahaan akan berada di atas atau dibawah nilai  yang  sebenarnya. 

Semakin tinggi Nilai Perusahaan, maka semakin   sejahtera   para 

shareholdernya. Nilai   perusahaan   ini   sendiri   dapat tercermin dari 

harga sahamnya (Hasnawati, 2005). Jadi semakin tinggi  Nilai Perusahaan  
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maka semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik 

perusahaan.  

Bagi  perusahaan yang  masih  bersifat private  atau  belum go  

public,  nilai  perusahaan  ditetapkan  oleh  lembaga penilai  atau apprisial  

company (Suharli  2006). Bagi perusahaan-perusahaan  yang go  public, 

nilai  perusahaan  dapat  direfleksikan  melalui  harga pasar  saham.  Harga  

pasar  saham  adalah  harga  yang  bersedia  dibayarkan  oleh calon  

investor  apabila  ia  ingin  memiliki  saham  suatu  perusahaan,  sehingga  

harga saham  merupakan  harga  yang  dapat  dijadikan  sebagai  proksi  

nilai  perusahaan (Hasnawati,    2005). 

Menurut Bangun dan Wati (2007), dalam melakukan investasi, 

investorakan mempertimbangkan profit dari perusahaan mana yang akan 

memberikan return tinggi. Profitabilitas memberikan nilai yang objektif 

mengenai nilai investasi pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu profit 

sebuah perusahaan merupakan harapan bagi investor, tetapi investor juga 

harus berhati-hati dalam menentukan keputusan investasi karena jika tidak 

tepat, investor tidak hanya kehilangan return tetapi semua modal awal 

yang diinvestasikannya juga akan hilang. Oleh karena itu, investor juga 

perlu mengumpulkan informasi yang lengkap dan tepat mengenai 

perusahaan yang akan di pilih sebagai tempat investasinya. 

Pemilihan rasio Profitabilitas didasarkan pada alasan bahwa rasio 

Profitabilitas menunjukan efektifitas atau kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan tingkat keuntungan dengan menggunakan aset yang 
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dimilikinya. Rasio ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan dikelola 

dan mencerminkan hasil bersih dari serangkaian kebijakan pengelolaan 

aset perusahaan. Profitabilitas merupakan daya tarik utama bagi pemilik 

perusahaan (pemegang saham) karena Profitabilitas adalah hasil yang 

diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang di investasikan para 

pemegang saham dan juga mencerminkan pembagian laba yang menjadi 

haknya yaitu seberapa banyak yang di investasikan kembali dan seberapa 

banyak yang dibayarkan sebagai Dividen tunai ataupun Dividen saham 

kepada mereka. 

Kebijakan Dividen merupakan keputusan keuangan perusahaan 

apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham atau 

ditahan sebagai laba ditahan. Kebijakan Dividen sering kali menimbulkan 

konflik antara manajemen perusahaan dengan pihak pemegang saham. Hal 

ini terjadi karena manajer perusahaan sering memiliki kepentingan yang 

berbeda dengan pihak pemegang saham (Sugiarto,2011). Pihak 

manajemen perusahaan menganggap laba yang diperoleh perusahaan 

sebaiknya digunakan untuk operasional perusahaan. Pihak pemegang 

saham menganggap laba yang diperoleh perusahaan sebaiknya dibagikan 

kepada para pemegang saham sebagai Dividen. Adanya masalah antara 

pihak manajemen dan pemegang saham akan menyebabkan tidak 

tercapainya salah satu tujuan perusahaan yaitu meningkatkan Nilai 

Perusahaan (Sukirni, 2012). Michaely dan Michael (2012) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa Kebijakan Dividen merupakan 
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segalanya namun tidak relevan terhadap manajer dan pasar. Dividen yang 

dibagikan biasanya dipresentasikan dalam Dividend Payout Ratio (DPR). 

Dividend Payout Ratio inilah yang menentukan besarnya Dividen per 

lembar saham. 

Berdasarkan  teori  struktur  modal,  apabila  posisi  struktur  modal  

berada  di atas  target  struktur  modal  optimalnya,  maka  setiap  

pertambahan hutangakan menurunkan  nilai  perusahaan.  Penentuan  

target  struktur  modal  optimal  adalah salah   satu  dari  tugas  utama  

manajemen  perusahaan. Struktur   modal  adalah proporsi  pendanaan  

dengan hutang (debt  financing)  perusahaan,   yaitu  rasio laverage 

(pengungkit)  perusahaan.  Dengan  demikian, hutang adalah  unsur dari 

struktur    modal    perusahaan.    Struktur    modal    merupakan    kunci    

perbaikan produktivitas  dan  kinerja  perusahaan.  Teori  struktur  modal  

menjelaskan  bahwa kebijakan pendanaan  (financial  policy)  perusahaan  

dalam  menentukan  struktur modal  (bauran  antara hutangdan  ekuitas)  

bertujuan  untuk  mengoptimalkan  Nilai Perusahaan (value of the firm). 

Penggunaan hutang sebagai   sumber   pendanaan   perusahaan   

memiliki kuntungan  dan  kerugian.  Keuntungan  penggunaan hutang 

diperoleh  dari  pajak (bunga hutang adalah   pengurangan   pajak)   dan   

disiplin   manajer   (kewajiban membayar hutang menyebabkan   disiplin   

manajemen),   sedangkan   kerugian penggunaan hutang  berhubungan  

dengan  timbulnya  biaya  keagenan  dan  biaya kepailitan. 
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Profitabilitas  adalah  rasio  dari  efektifitas  manajemen  

berdasarkan  hasil pengembalian  yang  dihasilkan  dari  penjualan  dan  

investasi. Rasio  Profitabilitas terdiri  atas profit  margin,  basic  earning  

power,  return  on  assets,  dan  return  on equity. Dalam  penelitian  ini  

Rasio  Profitabilitas  diukur  dengan return  on  equity (ROE). 

Return on equity (ROE) merupakan rasio  yang menunjukkan  

kemampuan perusahaan   dalam   menghasilkan   laba   bersih   untuk   

pengembalian   ekuitas pemegang   saham.   ROE   merupakan   rasio   

keuangan   yang   digunakan   untuk mengukur  Profitabilitas  dari  

ekuitas.  Semakin  besar  hasil  ROE  maka  kinerja perusahaan  semakin  

baik.  Rasio  yang  meningkat  menunjukkan  bahwa  kinerja manajemen  

meningkat  dalam  mengelola  sumber  dana  pembiayaan  operasional 

secara  efektif  untuk  menghasilkan  laba  bersih  (Profitabilitas  

meningkat).  Jadi dapat   dikatakan   bahwa   selain memperhatikan   

efektivitas   manjemen   dalam mengelola   investasi   yang  dimiliki  

perusahaan,  investor  juga  memperhatikan kinerja  manajemen  yang  

mampu  mengelola  sumber  dana  pembiayaan  secara efektif untuk 

menciptakan laba bersih. 

ROE  menunjukkan  keuntungan yang akan  dinikmati  oleh  

pemilik  saham. Adanya pertumbuhan  ROE menunjukkan prospek 

perusahaan  yang  semakin baik karena berarti adanya potensi peningkatan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal  ini  ditangkap  oleh investor  

sebagai  sinyal  positif  dari  perusahaan  sehingga akan  meningkatkan 
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kepercayaan  investor  serta  akan  mempermudah  manajemen perusahaan   

untuk menarik   modal   dalam   bentuk   saham.   Apabila   terdapat 

kenaikkan permintaan saham suatu perusahaan, maka  secara tidak  

langsung akan menaikkan  harga saham  tersebut di  pasar  modal.  

Penelitian  yang  dilakukan  oleh Wirawati   (2008)   menunjukkan   bahwa   

variabel return   on   equity (ROE), berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PBV. 

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang pengaruh Struktur 

Modal terhadap Nilai Perusahaan antara lain oleh Fifin Syahadatina dan 

Suwito (2015), Sri hermuningsih (2013), Semiu Babantude ADEYEMI 

dan Collins Sanky OBOH, Nguyen Thanh Cuong dan Thi Canh (2012) 

menyataka bahwa Struktur Modal berpengaruh signifikan positif terhadap 

Nilai Perusahaan namun Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wirajaya (2013) 

menyatakan bahwa Struktur Modal berpengaruh signifikan negatif 

terhadap Nilai Perusahaan. 

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan antara lain oleh Ayu Sri Mahatma 

Dewi dan Ary Wirajaya (2013), Umi Mardiyati, Gatot Nazir dan Ahmad 

Ria Putri (2012), Sri hermuningsih (2013), Li-ju Chen dan Shun-Yu Chen 

(2011) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan 

positif terhadap Nilai Perusahaan. 

Selain itu penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan antara lain oleh Mokhamat 



7 

 

Ansori dan Denica H.N (2010), Zunaidah Zulong dan Fauziah Mat Nor 

(2008)  yang menyatakan bahwa Kebijakan Dividen memiliki pengaruh 

secara positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan, namun menurut Umi 

Mardiyati, Gatot Nazir dan Ahmad Ria Putri (2012) Kebijakan Dividen 

secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, 

indonesia menjadi pasar yang sangat menjajikan untuk Pasar Modal 

Syariah. Pada 2016, pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

signifikan. Jumlah investor syariah di BEI bertambah 150% menjadi 

12.283 per akhir 2016 dari 2015 yang hanya sebesar 4.908. Jika 

dibandingkan pada 2012 ketika investor syariah masih berjumlah 531 

terjadi kenaikan sebesar 2.751% hingga April 2017 sebanyak 15.141 

investor syariah. Sebelumnya BEI mencatat, dari sisi volume, 

pertumbuhan nilai dan frekuensi transaksi saham berbasis syariah dari 

2011 sampai Agustus 2016 jauh lebih tinggi dibandingkan saham 

nonsyariah. Rata-rata pertumbuhan volume transaksi saham syariah 

167,2% berbanding 130%  non syariah. Sedangkan dari sisi rata-rata 

pertumbuhan nilai transaksi saham syariah dalam lima tahun terakhir 

mencapai 70,7% berbanding 25,4% nonsyariah. Sedangkan rata-rata 

pertumbuhan frekuensinya mencapai 185,7% berbanding 160,7% 

nonsyariah (Gusta, 2017). 
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Hal ini menunjukan bahwa para Investor mulai tertarik untuk 

melakukan investasi pada pasar modal syariah, dan Jakarta Islamic Indeks 

(JII) merupakan salah satu pasar modal syariah yang diciptakan oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI) untuk memenuhi permintaan para investor terhadap 

Saham Syariah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, 

KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Indeks 

)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh Struktur Modal, 

Profitabilitas, Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris Perusahaan Manufktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 

2014-2016 ). Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan? 

3. Apakah Kebijakan Dividen berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan? 



9 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan   perumusan   masalah   diatas,   maka   tujuan   dari   

penelitian   ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai 

Perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  diharapkan  dapat  

memberikan  manfaat bagi beberapa pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis. 

Hasil   penelitian   ini   secara   teoritis   diharapkan   dapat   

memberikan referensi  bagi  pihak  akademis  dan  dapat  berkontribusi  

terhadap  literatur terkait   penelitian   tentang Struktur Modal, 

Profitabilitas, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Sebagai bahan masukan bagi investor maupun calon investor 

tentang perlunya analisis Struktur Modal dalam 

mempertimbangkan keputusan investasi, sehingga investor tidak 

dirugikan karena buruknya laporan keuangan tersebut. 
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b. Bagi emiten diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

membuat keputusan terhadap kebijakan keuangan agar dapat 

memaksimumkan nilai peruahaan. 

c. Bagi akademisi diharapkan dapat memberi masukan terhadap isu 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur Modal 

khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia sebagai 

masukan bagi peneliti lain. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan, bab ini membahas secara singkat mengenai isi skripsi  

ini. Selanjutnya pada bagian iniakan menguraikan perumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, perumusan hipotesis. 

Bab 3  Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang jenis dan desain 

penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, definisi dan 

variable pengukur, metode analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi analisis data dan 

pembahasan terhadap hasil pengumpulan data dan pengolahan data 

penelitian. 

Bab 5 Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan, bab ini berisi 

kesimpulan dan saran untuk penelitian yang akan datang. 
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