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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya jumlah perusahaan dalam industri, serta kondisi 

perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar 

perusahaan manufaktur. Persaingan dalam industri manufaktur membuat 

setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap 

tercapai. Tujuan utama perusahaan yang telah go public adalah meningkatkan 

kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja 

perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan 

(Kusumajaya, 2011). Suatu perusahaan akan dinilai penting karena nilai 

perusahaan yang tinggi diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. 

Awalnya perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan 

pemilik perusahaan atau pemegang saham. Tujuan tersebut dapat dicapai 

dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan telah banyak dilakukan. Nilai 

perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 

dalam mengelola sumber daya pada akhir tahun berjalan yang tercermin pada 

harga saham perusahaan. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi 

pula nilai perusahaan dan sebaliknya jika semakin rendah harga saham maka 
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akan semakin rendah nilai perusahaan yang menyebabkan menurunnya kinerja 

perusahaan. 

Menurut Febrina (2010) nilai perusahaan adalah nilai yang 

berkembang untuk pemegang saham, nilai perusahaan akan tercermin dalam 

harga pasar sahamnya. Nilai perusahaan sesuai dengan Rika dan Islahudin 

(2008:7) didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan dapat memberikan 

kekayaan pemegang saham secara maksimal jika harga saham meningkat. 

Semakin tinggi harga saham akan menghasilkan kekayaan pada pemegang 

saham. Nilai perusahaan mencerminkan nilai saat ini dari pendapatan yang 

diinginkan dimasa mendatang dan indikator bagi pasar dalam menilai 

perusahaan secara keseluruhan (Kusumadilaga, 2010). 

Menurut  Brigham (2001) nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. 

Sedangkan menurut Keown (2004)  nilai perusahaan merupakan nilai pasar 

atas surat berharga hutang dan ekuitas pemegang saham yang beredar. Nilai 

perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham dan profitabilitas. 

Nilai perusahaan ditentukan oleh profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan. Laba yang dihasilkan 

perusahaan berasal dari penjualan dan keputusan investasi yang dilakukan 

perusahaan. Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan 
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sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

Teori struktur modal menyebutkan bahwa ketika struktur modal berada 

di atas dari target optimal, ketika pertambahan hutang terjadi maka 

menyebabkan nilai perusahaan menurun. Dalam trade off theory (diasumsikan 

titik target dari struktur modal yang belum optimal) nilai perusahaan akan 

meningkat ketika rasio utang pada stuktur modal ditingkatkan. Perusahaan 

akan meningkatkan hutang sampai dengan tingkat utang tertentu, dimana 

biaya keagenan menyebabkan suatu perusahaan kredibilitasnya akan menurun. 

Penurunan kredibilitas perusahaan terjadi karena adanya pengurangan pajak 

dari penambahan biaya hutang atau biaya kesulitan keuangan. Struktur modal 

merupakan kunci kinerja perusahaan dan perbaikan produktivitas. Untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan dijelaskan dalam teori struktur modal yaitu 

financial policy (kebijakan pendanaan perusahaan) yang digunakan untuk 

menentukan bauran antara hutang dan ekuitas. Dalam menentukan target 

struktur modal yang optimal, dituntut peran dari manajemen perusahaan. 

Pendanaan dari penggunaan hutang memiliki kelemahan serta kelebihan. 

Kelemahan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan terletak pada 

munculnya biaya keagenan dan biaya kepailitan, sedangkan kelebihan dalam 

penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan adalah diperolehnya 

pengurangan pajak karena pembayaran bunga hutang (Prastuti dan Sudiartha 

2016). 
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Kebijakan dividen merupakan bentuk kebijakan dimana perusahaan 

menetapkan proporsi laba oleh perusahaan kemudian dibayarkan ke investor 

sesuai saham yang dimiliki atau dapat diartikan dengan pembagian laba bersih 

perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham. Menurut Priya dan 

Mohanasundari (2016) kebijakan dividen mengacu pada seperangkat aturan 

yang ditentutan oleh perusahaan dalam menentukan seberapa banyak 

keuntungan yang dialokasikan untuk dibagikan kepada pemegang saham. 

Wahyudi dan Pawestri dalam Wijaya, dkk (2013) menyatakan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan, 

debt to equity ratio (DPR) akan meningkat sesuai dengan proporsi dividen 

yang dibagikan. Apabila dividen dibagikan sebagai laba perusahaan, maka 

berkurangnya laba yang ditahan kemudian total dari sumber dana intern juga 

akan berkurang (Hermuningsih, 2012:80). 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengelompokan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang dilihat dari total aset suatu perusahaan. Menurut 

Seftianne (2011) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya 

perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan ditinjau dari lapangan usaha 

yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan 

berdasarkan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan. 

Rachmawati, dkk (2010) menjelaskan bahwa adanya hubungan positif 

dan signifikan dari ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan dipengaruhi secara aktif oleh ukuran perusahaan. Semakin besar 

skala perusahaan atau ukuran dari perusahaan maka pendanaan yang bersifat 
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internal maupun eksternal akan semakin mudah untuk diperoleh. Ukuran 

perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Karena 

semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula 

perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Ukuran perusahaan dinyatakan berhubungan positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan (Rachmawati dan Hanung, 2007). 

Selain struktur modal, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan 

faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah profitabilitas dan 

leverage. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih suatu perusahaan 

yang akan mencerminkan prospek perusahaan yang baik. Menurut Sartono 

(2001:122) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Sedangkan menurut Munawir (1995:31) dalam Martalina (2011) profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode 

tertentu. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan 

penjualan atau aktiva atau modal sendiri. 

Leverage merupakan rasio yang mengukur besar kecilnya semua 

pendanaan yang berasal dari hutang. Terdapat dua pendapat tentang leverage 

yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pertama, penilitian yang 

dilakukan oleh Naceur dan Goaied (2002) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Pernyataan tersebut 
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juga didukung oleh Odongo, Leonard, dan Mokoteli (2014) yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Tzeng (2011) menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan didukung 

oleh Maryadi, dkk (2012). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hermuningsih (2013) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Prastuti dan Sudiartha (2016) dengan menambah dua variabel independen 

yaitu profitabilitas dan leverage. Penambahan profitabilitas sejatinya untuk 

menilai suatu perusahaan dalam mencari keuntungan laba dalam penjualan. 

Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan 

semakin efisien dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba 

(Kasmir, 2012: 114). Profitabilitas adalah salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan (Amirya dan Atmini, 2007) dalam Lifessy (2011). 

Sedangkan untuk penambahan variabel independen leverage yaitu 

untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang 

jangka pendek dan hutang jangka panjang dalam hal untuk meningkatkan 

operasional perusahaan. Leverage  dapat  dipahami  sebagai  penaksir  dari  

risiko  yang  melekat  pada  suatu perusahaan. Artinya,  leverage  yang 

semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula. 

Leverage dalam penelitian ini diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER). DER 

merupakan rasio yang membandingkan total hutang dengan ekuitas (Kasmir, 
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2016: 157). Dalam penelitian ini leverage yang diproksi dengan DER (Debt 

Equity Ratio) memiliki fungsi positif untuk mendongkrak posisi keuangan 

perusahaan DER mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

atau memenuhi kewajibannya dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio 

DER, artinya semakin baik kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan 

dalam kondisi yang buruk (Mahendra, 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil 

judul PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEBIJAKAN DIVIDEN, 

UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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5. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini digunakan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap 

nilai perusahaan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian 

ini diharapkan bisa memberikan pengaruh baik yang dapat menunjang 

kualitas perusahaan dan dapat memperbaiki kinerja perusahaan untuk 

prospek kedepan, dengan menggunakan komponen-komponen yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan diharapkan kualitas nilai 

perusahaan akan semakin meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. 

Menjadikannya pihak manajemen perusahaan tidak mementingkan 

kepentingan para pemegang saham. 

b. Bagi Investor 

Manfaat lainnya diharapkan dapat memberikan informasi yang 

lebih jelas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi terhadap faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan, yang 

biasanya lebih sering digunakan oleh pemakai informasi perusahaan 

seperti investor, karyawan perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat 

luar yang membutuhkan. Sehingga mereka para pemakai dapat lebih 
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bijaksana dalam menentukan dan menilai perusahaan dari segi kinerja 

perusahaan maupun prospek perusahaan yang akan mendatang. 

c. Bagi Peneliti 

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi peneliti dan mengetahui lebih luas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi para pembaca maupun sebagai salah satu bahan 

referensi pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai 

penambah wacana keilmuan. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berhubungan 

dengan teori yang mendasari penelitian, membahas hasil dari 

penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran yang 
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menggambarkan hubungan antar variabel serta pengembangan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang uraian jenis penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

  




