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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada umumnya makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu 

negara atau daerah, maka semakin banyak jumlah dan macam industri. Pesatnya 

ekonomi global saat ini menimbulkan ketatnya persaingaan usaha yang memiliki 

keunggulan tersendiri, dengan demikian perusahaan-perusahaaan berlomba-lomba 

memberikan suatu produk dengan keungulannya masing-masing. Perusahaan pada 

dasarnya didirikan guna menciptakan nilai tambah, terutama dalam menghasilkan 

laba. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, umumnya tidak 

hanya berorientasi pada pencapaian laba maksimal, tetapi juga berusaha 

meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemiliknya. Dengan demikian 

perusahaan memiliki rencana strategis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan mengacu pada harga saham. Semakin tinggi harga saham, 

semakin tinggi nilai perusahaannya. Akan tetapi fenomena yang terjadi di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sering mengalami kondisi naik turunnya harga saham. 

Harga saham yang berubah disebabkan oleh informasi berasal dari perusahaan 

maupun dari faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian 

dan lainnya, sehingga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Puspita (2011) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan harga saham. Harga 
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saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Harga saham merupakan 

harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar. Pemegang saham 

menginginkan nilai perusahaan yang tinggi, sebab dengan nilai yang tinggi 

menunjukan kemakmuran pemegang saham. Menurut Hermuningsih (2014) 

menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. 

Dengan baiknya nilai perusahan, maka perusahaan akan dipandang baik oleh 

investor, demikian pula sebaliknya. Investor akan meningkat apabila nilai 

perusahaan meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang 

tinggi kepada pemegang saham.  

Seorang manajer keuagan dalam meningkatkan nilai perusahaannya tidak 

hanya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, tetapi harus 

memperhatiakan pengambilan keputusan pendanaan. Manajer keuangan 

memegang penting  keputusan keuangan dalam kegiatan operasi pendanaan 

perusahaan. Menurut Suad (1996:6) mengatakan keputusan penting yang harus 

diambil oleh manajer keuangan meliputi tiga hal yaitu, Keputusan Investasi 

(penggunaan dana), keputusan pendanaan (memperoleh dana), dan Kebijakan 

dividen (pembagian laba). Ketiga keputusan tersebut merupakan keputusan-

keputusan keuangan yang harus diambil oleh manajer keuangan.manajeman 

keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan 

keuangan.  

Keputusaan pendanaan bisa terlihat dari struktur modal. Menurut 

Hermuningsih (2014) menyatakan bahwa struktur modal adalah perimbangan atau 

perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 
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Struktur modal berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari 

dalam maupun luar perusahaan sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber 

dana perusahaan dalam (internal) adalah dana yang dihasilkan perusahaan seperti 

laba ditahan dan penyusutan (depresiasi). Dana yang bersumber dari luar 

perusahaan (eksternal) berasal dari kreditur (modal asing) dan pemilik perusahaan 

(modal sendiri). Pendanaan yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi 

perusahaan. Struktur modal penting bagi pendanaan perusahaan, karena baik 

buruknya pengelolaan struktur modal akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut Kartika dan Dana (2015) menyatakan bahwa baik buruknya struktur 

modal perusahaan akan mempunyai efek langsung terhadap keadaan finansialnya. 

Oleh karna itu manajer keuangan harus memperhatikan struktur modal optimal. 

Menurut Kartika dan Dana (2015) struktur modal yang optimal adalah struktur 

modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian, 

sehingga memaksimalkan harga saham. Dalam penelitian Damayanti (2016) yang 

mengatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, namun berbeda dengan hasil yang telah dilakukan oleh Puspita (2011) 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Seorang investor yang cerdas memperhatikan dan melihat potensi dari 

perusahaan tersebut dari berbagai aspek yang mempengaruhi perusahan tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

profitabilitas, dan size (ukuran perusahaan). 
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Menurut Puspita (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan 

total aktiva atau total penjualan bersih.  Semakin besar total aktiva maupun 

penjualan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar 

aktiva maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Dengan 

demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Dalam penelitian Nugrahani dan Sampurno (2012) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besarnya aset yang dimiliki 

perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki total aset yang besar. 

Perusahaan dengan total aset yang besar memudahkan perusahaan tersebut 

memperoleh dana eksternal. Dalam penelitian Prasetyorini (2013) menunjukan 

hasil bahwa size berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Ernawati (2016) yang 

menyatakan size berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan 

tetapi  berbeda dengan hasil yang telah dilakukan Puspita (2011) yang 

menunjukan bahwa size tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

atau keuntungan. Menurut Aziz (2016) menyatakan bahwa profitabilitas adalah 

tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan pada saat menjalankan 

operasinya. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan diminati sahamnya oleh investor, sehingga 

permintaan saham meningkat dan harga saham akan naik. Dalam penelitian 
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Puspita (2011) menunjukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut juga didukung oleh 

penelitian Damayanti (2016) menunjukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi berbeda dengan hasil 

yang telah dilakukan Dinata dan Yadnya (2014) menunjukan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah digambarkan, 

terdapat hasil yang berbeda dari beberapa peneliti, maka penulis ingin menguji 

bagaimana pengaruh profitabilitas dan size terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel  intervening. Untuk itu  penulis tertarik membahas 

topik tentang nilai perusahaan. Penelitian ini temasuk penelitian replikasi dari 

penelitian Sri Hermuningsih tahun 2014, peneliti melaksanakan penelitian ini 

dengan beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya diantaranya yaitu  periode 

tahun yang berbeda dan objek penelitiannya berbeda yaitu manufaktur. Judul 

penelitian “Pengaruh Profitabilitas dan Size terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening” dengan objek yang diteliti pada 

Perusahaan Manufaktur selama periode tahun 2011-2014. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah size berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur 

modal? 
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4. Apakah size berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal? 

5. Apakah struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

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

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

2. Untuk menganalisis pengaruh size terhadap nilai perusahaan 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal 

4. Untuk menganalisis pengaruh size terhadap struktur modal 

5. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a) Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu dan 

untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

tambahan mengenai seberapa besar pengaruh profitabilitas dan size 

terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel 

intervening. 

c) Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya 

 

2. Manfaat praktis 

a) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi bagi investor. 
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b) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

manajer dalam penentuan keputusan dana (struktur modal) yang 

optimal, baik dari modal sendiri maupun modal asing untuk membiayai 

kegiatan operasional suatu perusahaan 


