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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam dunia bisnis di zaman yang canggih dan modern 

ini tentunya berlangsung semakin ketat. Perusahaan bersaing untuk mencapai 

tujuan dengan cara menjaga keunggulannya masing-masing. Perusahaan yang 

unggul di era ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Perusahaan manufaktur adalah suatu industri yang mengelola 

bahan mentah menjadi barang jadi. Di Indonesia sendiri merupakan negara 

yang kaya akan sumber daya. Melimpahnya sumber daya ini membuat 

banyak perusahaan manufaktur yang mengelola sumber daya tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, industri 

manufaktur tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga 

dapat membantu perekonomian Indonesia agar terhindar dari keterpurukan. 

Perusahaan manufaktur terdiri dari beberapa sektor yang mempunyai daya 

saing cukup tinggi. Industri manufaktur merupakan industri yang banyak 

diminati oleh investor untuk berinvestasi (Yanti & Darmayanti, 2019).  

Modal dari investor sangatlah berguna dan berpengaruh pada 

keberlangsungan kegiatan industri pada perusahaan manufaktur. Oleh karena 

itu, untuk dapat menarik  minat investor perusahaan harus mampu menjaga 

kesehatan keuangannya supaya mempunyai ketersediaan dana yang cukup 

dari investor untuk terus dapat beroperasi, bertahan dan bersaing (Yuliani, 

2021). 
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Perusahaan pada dasarnya tujuan dari suatu perusahaan yaitu untuk 

memperoleh keuntungan. Selain untuk memperoleh keuntungan, tujuan 

didirikannya perusahaan adalah untuk mempertahankan eksistensi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, pihak internal dan eksternal menjadikan kinerja 

keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu dalam 

mencapai tujuan,  perusahaan juga menghadapi persaingan dalam dunia usaha 

sehingga setiap perusahaan berusaha untuk dapat lebih kompetitif agar tidak 

kalah eksis dengan perusahaan lain. Persaingan mengakibatkan perusahaan 

dituntut untuk selalu menghasilkan kinerja yang maksimal dan memiliki 

kinerja keuangan yang tepat (Pradnyanita Sukmayanti & Triaryati, 2019). 

Banyak sektor perusahaan muncul dengan membawa keunggulan 

masing-masing. Sehingga setiap perusahaan terus bergerak untuk melakukan 

perubahan dan pembaharuan dan akan terus berkompetisi dengan perusahaan 

pesaing untuk meningkatkan laba masing-masing (Amelia & Pamungkas, 

2020).  

Laba atau keuntungan perusahaan adalah salah satu bentuk kinerja 

keuangan suatu perusahaan, yang hubungannya berbanding lurus. Semakin 

tinggi laba atau keuntungan suatu perusahaan maka kinerja keuangan 

perusahaan tersebut dianggap semakin baik pula. Baik buruknya kondisi 

keuangan perusahaan dapat dilihat melalui kinerja keuangannya. 

Kemakmuran pemilik perusahaan akan semakin tinggi ketika laba perusahaan 

maksimal. Peningkatan laba serta kemakmuran pemilik perusahaan 

mengakibatkan nilai perusahaan juga meningkat (Thaib & Dewantoro, 2019).  
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Selain itu, tujuan dari suatu perusahaan adalah menciptakan nilai 

perusahaan dengan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Nilai 

perusahaan merupakan sejumlah harga yang bersedia dibayarkan oleh 

investor jika perusahaan tersebut akan dijual. Nilai perusahaan dapat 

menggambarkan berapa banyak aset yang dimiliki perusahaan yang dikaitkan 

dengan harga saham. Semakin meningkat harga saham maka nilai 

perusahaaan juga ikut meningkat dan perusahaan memiliki citra yang semakin 

baik. (Suryani & Sri Fajaryani, 2018). 

Bagi perusahaan yang belum go public, nilai perusahaan 

merupakan gambaran berapa banyak biaya yang calon pembeli keluarkan 

apabila peusahaan dijual. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah go public, 

nilai perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya nilai saham perusahaan 

tersebut yang terdapat di pasar modal (Husnan dalam Dewi, 2014). Tujuan 

dari perusahan yang sudah go public adalah menjaga dan meningkatkan nilai 

perusahaaan yang mana akan menjadi ukuran keberhasilan perusahaan dan 

memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham (Diana Permatasari & 

Azizah, 2018). 

Nilai perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan 

investasi di suatu perusahaan. Sebelum berinvestasi, investor akan melihat 

bagaimana nilai perusahaannya. Perusahaan yang mempunyai nilai 

perusahaan yang tingi akan menarik investor karena dianggap memiliki 

kemungkinan dapat lebih berkembang di masa yang akan datang (Diana 

Permatasari & Azizah, 2018). 
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Kinerja keuangan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur 

seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya dan assetnya untuk 

memaksimalkan profitabilitasnya. Bagi pemangku kepentingan, kinerja 

keuangan adalah alat yang penting yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana posisi suatu perusahaan dan tentunya juga dapat digunakan untuk 

acuan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Ada beberapa faktor 

atau variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan, termasuk struktur modal 

dan faktor-faktor makroekonomi (Ullah et al., 2020). 

Selain nilai perusahaan, aspek yang sering dilihat oleh investor 

adalah kinerja keuangan. Bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan 

dapat diketahui pada rasio-rasio keuangan yang ada di laporan keuangan 

perusahaan. Investor tertarik pada perusahaan yang memiliki rasio yang baik, 

karena rasio-rasio tersebut dapat menggambarkan bagaimana kinerja 

keuangan perusahaan (Ryan, 2021). 

Dalam kegaiatan operasional perusahaaan, dana merupakan aspek 

yang selalu melekat sebagai salah satu aspek untuk menjaga dan 

meningkatkan kinerja keuangan. Kebutuhan dana ini diperoleh perusahaan 

dari sumber internal atau sumber eksternal. Sumber dana internal adalah 

sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan 

sumber dana eksternal adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan 

seperti pinjaman dari pihak kreditur maupun dari pihak investor. Sumber 

dana eksternal yang umumnya dipakai oleh perusahaan apabila dana internal 

tidak mencukupi (Amelia & Pamungkas, 2020). 
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Struktur modal adalah pendanaan yang sangat berkontribusi dalam 

keberlangsungan kinerja perusahaan. Struktur modal merupakan aspek yang 

berkaitan dengan risiko dan pendapatan yang akan diterima investor. 

(Yuliani, 2021). Sehingga penting bagi perusahaan untuk menentukan 

kebijakan dalam mencari sumber dana untuk membiyai kegiatan perusahaan 

dan penting juga bagi perusahaan untuk mencari kombinasi yang paling 

menguntungkan antara modal saham dengan dana dari hutang (Romadhoni & 

Sunaryo, 2016). 

Struktur modal merupakan faktor yang penting bagi pencapaian 

tujuan jangka panjang perusahaan serta dapat menjadi faktor yang perlu terus 

diperhatikan agar perusahaan dapat terus berkembang dan bertahan. 

Lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, mendorong perusahaan untuk 

mencari cara bagaimana agar bisa tetap bertahan. Perusahaan menyusun 

startegi untuk dapat menciptakan struktur modal yang optimal agar dapat 

memaksimalkan keuntungan (Kristianti, 2018). 

Struktur modal yang optimal artinya perimbangan antara 

penggunaan modal sendiri dengan pengunaan pinjaman jangka panjang. 

Maksudnya adalah agar bisa optimal maka berapa banyak modal sendiri dan 

hutang jangka panjang yang digunakan oleh perusahaaan. Strukur modal yang 

optimal akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham karena dengan 

struktur modal yang optimal perusahaan akan menciptakan tingkat 

pengembalian yang optimal pula. Oleh karena itu, struktur modal merupakan 



6 

 

salah satu keputusan penting bagi manajer keuangan dalam meningkatkan 

profitabilitas bagi perusahaan (Romadhoni & Sunaryo, 2016). 

Aspek keuangan yang tidak kalah penting untuk dianalisa adalah 

likuiditas. Likuiditas merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk 

mengukur suatu keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

lancarnya. Likuiditas juga berarti perusahaan mempunyai cukup dana 

ditangan untuk membayar tagihan pada saat jatuh tempo dan untuk berjaga 

terhadap kebutuhan kas yang tidak terduga (Yuliani, 2021) 

Pertumbuhan penjualan (Sales Growth) mencerminkan penerapan 

keberhasilan investasi perusahaan pada periode lalu dan dapat dijadikan 

sebagai prediksi untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan. Pertumbuhan 

penjualan menunjukkan adanya kenaikan dalam penjualan pada periode 

tertentu dengan periode sebelumnya (Yuliani, 2021). 

Ukuran perusahaan merupakan aspek yang cenderung diperhatikan 

oleh investor. Nilai total aset perusahaan dapat mencerminkan ukuran 

perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menarik perhatian 

investor, karena perusahaan yang besar cenderung mempunyai keadaan yang 

lebih stabil (Patricia et al., 2018). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Pertumbuhan 

Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Kinerja Keuangan sebagai Mediating Variabel Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh antara struktur modal terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah ada pengaruh antara likuiditas terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah ada pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap nilai 

perusahaan? 

4. Apakah ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah ada pengaruh antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah ada pengaruh antara struktur modal terhadap kinerja keuangan? 

7. Apakah ada pengaruh antara likuiditas terhadap kinerja keuangan? 

8. Apakah ada pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap kinerja 

keuangan? 

9. Apakah ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan? 

10. Apakah kinerja keuangan mampu memediasi pengaruh struktur modal 

terhadap nilai perusahaan? 

11. Apakah kinerja keuangan mampu memediasi pengaruh likuiditas 

terhadap nilai perusahaan? 

12. Apakah kinerja keuangan mampu memediasi pengaruh pertumbuhan 

penjualan terhadap nilai perusahaan? 

13. Apakah kinerja keuangan mampu memediasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

6. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan. 

7. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan. 

8. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap kinerja 

keuangan. 

9. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan. 

10. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kinerja keuangan dalam 

memediasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaaan. 

11. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kinerja keuangan dalam 

memediasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaaan. 

12. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kinerja keuangan dalam 

memediasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaaan. 

13. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kinerja keuangan dalam 

memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu 

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 

dan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Struktur Modal, 

Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Kinerja 

Keuangan dan Nilai Perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas 

Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan untuk penelitian yang akan datang terkait dengan 

tema yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai teori yang terkait dan mampu meneliti secara mendalam 

terkait tema yang dikaji. 

c. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat menjadi bahan refernsi sebagai sarana belajar yang 

berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan teori yang menegaskan landasan 

teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian berisi tentang analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, 

analisis regresi linear berganda, uji ketepatan penduga, uji sobel. 

BAB V PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




