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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya dunia usaha, semakin banyak pula perusahaan 

yang bermunculan, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antar 

perusahaan. Akibatnya situasi perekonomian menjadi tidak menentu dan akan 

berpengaruh pada dunia usaha dalam mempetahankan dan mengembangkan 

usahanya secara maksimal. 

 Dalam perkembangan sektor utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

sektor manufaktur, saat ini industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan 

keunggulannya di tingkat dunia. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya daya 

saing industri manufaktur Indonesia menduduki peringkat 9 di dunia yang 

dikeluarkan oleh UNIDO (United Nations Industrial Development 

Organization). Pada peringkat 9 ini, UNIDO menempatkan tiga negara di 

posisi yang sama. Selain Indonesia, ada Brazil dan Inggris. Dipastikan oleh 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Indonesia memiliki nilai ekonomi 

manufaktur paling tinggi. Ini menjadi peringkat tertinggi yang pernah dicapai 

oleh Indonesia. Pada tahun 1990, industri manufaktur Indonesia ada di 

peringkat 18, tahun 2000 ada di peringkat 15, dan tahun 2010 ada di peringkat 

14, tahun 2015 ada di peringkat 11, dan tahun 2016 ada di peringkat 9. 

(www.liputan6.com)   

 Dari perkembangan tersebut menimbulkan persaingan yang ketat 

khususnya dalam industri manufaktur. Hal ini membuat setiap perusahaan 
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semakin meningkatkan kinerja mereka agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Tujuan didirikannya perusahaan ialah untuk memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham atau maximization wealth of stockholder melalui 

maksimisasi nilai perusahaan (Sartono, 2010:8).  

Nilai perusahaan menurut Sartono (2010:9), dapat diartikan sebagai 

harga yang bersedia dibayar oleh investor apabila perusahaan tersebut akan 

dijual. Menurut Fama (1978) dalam Dewi dan Wirajaya (2013:361), nilai 

perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Nilai perusahaan akan 

meningkat apabila harga saham yang dimilikinya meningkat. Apabila 

semakin tinggi harga saham semakin tinggi pulalah nilai perusahaan dimana 

pemilik perusahaan menginginkan nilai perusahaan yang tinggi juga (Pantow, 

dkk. 2015:962). Nilai perusahaan pada umumnya ditunjukkan dari nilai Price 

to Book Value (PBV). Menurut Brigham dan Houston (2010:152) PBV 

adalah perbandingan antara harga pasar per saham dengan nilai buku per 

saham. Dimana nilai buku per saham (Book Value Share) adalah 

perbandingan antara ekuitas saham biasa dengan jumlah saham yang beredar. 

Salah satu isu paling penting yang dihadapi oleh manajer keuangan 

terkait nilai perusahaan adalah hubungannya dengan struktur modal. Struktur 

modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek, utang jangka 

panjang, saham preferen dan saham biasa (Sartono, 2010:225). Pada tahun 

1963, Franco Modigliani dan Merton miller (MM) mengemukakan bahwa 

dengan adanya pajak maka nilai perusahaan atau harga saham dipengaruhi 

oleh struktur modal. Semakin tinggi proporsi utang yang digunakan maka 

Pengaruh Struktur Modal... Tanjung Pratiwi Haryanto,  FEB UMP, 2018



3 
 

akan semakin tinggi harga saham (Sartono, 2010:XV). Teori MM tersebut 

sangat kontroversial. Implikasi teori tersebut adalah perusahaan sebaiknya 

menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Teori Trade-off dalam struktur 

modal menjelaskan bahwa dalam kenyataannya, ada hal-hal yang membuat 

perusahaan tidak bisa menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Salah satu 

hal yang terpenting adalah dengan semakin tingginya utang, akan semakin 

tinggi kemungkinan kebangkrutan (Hanafi, 2016:309). 

Perusahaan harus mengambil keputusan mengenai pendanaan yang 

akan membiayai kegiatan perusahaannya. Keputusan pendanaan yang diambil 

oleh perusahaan kelak akan memutuskan komposisi yang tepat dalam 

memilih modal yang akan menghasilkan struktur modal yang optimal dimana 

pemilik perusahaan juga mengharapkan keuntungan yang optimal (Pantow, 

dkk. 2015:962). Struktur modal diproksikan dengan DER (Debt Equity 

Ratio). Semakin tinggi rasio hutang (DER) maka semakin besar risiko yang 

dihadapi. Rasio yang tinggi menunjukkan preposisi modal sendiri yang 

rendah untuk membiayai aktiva. Hal ini mempengaruhi kepercayaan investor 

terhadap perusahaan dan selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan 

(Sartono, 2010:121). 

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan struktur modal 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pantow, dkk (2015), 

Abidin, dkk. (2014), Dewi, dkk. (2014), Rehman (2016) dan Lawal (2014), 

secara parsial struktur modal memiliki pengaruh signifikan dan positif 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Fajriana (2016), Dewi 
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dan Wirajaya (2013) , secara parsial struktur modal berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

Ayem dan Nugroho (2016), struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Kebijakan dividen juga turut menentukan nilai perusahaan. Kebijakan 

dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa mendatang (Sartono, 

2010:281). Menurut teori information content of dividend manajer cenderung 

memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan dibanding 

dengan investor atau pemegang saham, akibatnya investor menilai bahwa 

capital gain lebih berisiko dibandingkan dengan dividen dalam bentuk kas. 

Dalam kenyantaannya sering terjadi bahwa pembayaran dividen selalu diikuti 

dengan kenaikan harga saham sedangkan penurunan dividen akan diikuti 

dengan penurunan harga saham. Kenyataan ini menunjukkan bahwa investor 

secara keseluruhan lebih menyukai pembayaran dividen dari pada capital 

gain. kenaikan dividen akan berdampak pada peningkatan harga saham di 

pasar saham dan sebaliknya, penurunan dividen berpengaruh terhadap 

turunnya harga saham yang diperjual-belikan di pasar saham. Investor akan 

melihat kenaikan dividen sebagai tanda atau sinyal positif atas prospek 

perusahaan di masa depan lebih baik. Sebaliknya penurunan dividen akan 

dilihat sebagai tanda bahwa prospek perusahaan menurun (Sartono, 

2010:289). 
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Perusahaan yang dapat memberikan dividen yang tinggi juga akan 

mendapatkan nilai kepercayaan yang tinggi dari para investor, karena investor 

lebih menyukai kepastian tentang return investasinya dan mengantisipasi 

risiko ketidakpastian tentang kebangkrutan perusahaan. Dividen yang tinggi 

akan membuat para investor tertarik sehingga meningkatkan permintaan 

saham. Permintaan saham yang tinggi akan membuat investor menghargai 

nilai saham lebih besar dari pada nilai yang tercatat pada neraca perusahaan, 

sehingga PBV perusahaan tinggi dan  nilai perusahaanpun tinggi ( Ayem dan 

Nugroho, 2016:33). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Nugroho (2016), Rehman 

(2016), Achmad dan Amanah (2014) membuktikan adanya pengaruh positif 

dan signifikan antara kebijkan dividen terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

penelitian Abidin, dkk. (2014), membuktikan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Fungsi seorang manajer keuangan salah satunya meliputi pengambilan 

keputusan investasi. Pengambilan keputusan investasi menyangkut tentang 

keputusan alokasi dana baik dana yang berasal dari dalam perusahaan 

maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk 

investasi. Tujuan investasi ialah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi 

dengan tingkat risiko tertentu. Keuntungan yang tinggi disertai dengan risiko 

yang dapat dikelola diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan, yang 

berarti pula meningkatkan kemakmuran para pemegang saham (Rahmawati, 

dkk. 2015:4). 
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Menurut signaling theory, pengeluaran investasi memberikan sinyal 

positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, 

sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator 

nilai perusahaan (Ayem dan Nugroho, 2016:34). Salah satu rasio yang apat 

digunakan untuk menentukan keputusan investasi adalah dengan Price to 

Earning Ratio (PER). PER dapat juga digunakan sebagai proksi atas 

ekspektasi investor dan penilaian pasar terhadap kinerja perusahaan. PER 

mengindentifikasikan besarnya rupiah yang harus dibayar oleh investor untuk 

memperoleh satu rupiah earning perusahaan (Tandelilin, 2013) dalam 

Rahmawati, dkk. (2015:4). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawati, dkk. (2015), serta 

Ayem dan Nugroho (2016) membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

dan positif antara keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad dan Amanah (2014) 

menemukan bahwa keputusan investasi berpengaruh tidak signifkan terhadap 

nilai perusahaan. 

Dalam berinvestasi para investor maupun calon investor perlu 

mengumpulkan informasi sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Indikator yang biasanya 

digunakan para investor adalah dengan memperhatikan profitabilitasnya 

karena semakin tinggi laba, semakin tinggi pula return yang akan diperoleh 

investor (Ayem dan Nugroho, 2016:32).  
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Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, 

sehingga para investor akan merespon positif sinyal tersebut, sehingga harga 

saham dan nilai perusahaan meningkat. Dalam penelitian ini rasio 

profitabilitas diukur dengan ROA. ROA adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan 

(Sartono, 2010:123). Adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan  dibuktikan oleh  Ayem dan Nugroho (2016), Rahmawati, dkk. 

(2015), Dewi dan Wirajaya (2013), Sucuachi dan Cambarihan (2016). 

Pertumbuhan penjualan juga merupakan bahan pertimbangan para 

investor dalam menanamkan sahamnya. Kesuma (2009) dalam Clarensia, dan 

Azizah (2011:77) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan adalah jumlah 

penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Jika pertumbuhan 

dari tahun ke tahun naik, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut 

mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang (Novitasari dan 

Widyawati, 2015:2).  

Pertumbuhan penjualan mencerminkan pencapaian perusahaan dimasa 

lalu, dimana pertumbuhan penjualan digunakan untuk memprediksikan 

pencapaian perusahaan dimasa mendatang. Pertumbuhan penjualan juga 

dapat menunjukkan daya saing dalam pasar. Apabila pertumbuhan penjualan 

positif dan semakin meningkat, maka akan mengindetifikasikan nilai 

perusahaan yang besar, yang merupakan harapan dari pemilik perusahaan. 

Para investor menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai indikator untuk 

melihat prospek dari perusahaan tempat mereka akan berinvestasi nantinya 
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(Pantow dkk. 2015:962). Penelitian yang dilakukan oleh Pantow, Murni, dan 

Trang pada tahun 2015 dan Rehman tahun 2016 menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh positif dan antara perumbuhan penjualan dan nilai perusahaan 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mandalika (2016) dan  Novitasari 

dan Widyawati (2015)  menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan .  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti kembali variabel 

struktur modal, kebijakan dividen, keputusan investasi, profitabilitas, dan 

pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan karena hasil penelitian-

penelitian yang telah dilakukan belum menunjukkan konsistensi. Penelitian 

ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Ayem dan Nugroho (2016) yang mengambil variabel 

profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi dan 

dalam penelitian ini ditambahkan variabel pertumbuan penjualan yang 

diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Pantow, Murni dan Trang (2015) 

yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan juga mempengaruhi nilai 

perusahaan dengan arah positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada penambahan variabel, yaitu pertumbuhan penjualan 

dan pada periode penelitian, yaitu tahun 2013-2016. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti 

tertarik melalukan penelitian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan dengan  mengambil judul “PENGARUH STRUKTUR MODAL, 

KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPUTUSAN INVESTASI, PROFITABILITAS, 
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DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN” (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI 

2013-2016).  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah struktur modal, kebijakan dividen, keputusan investasi, 

profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif  terhadap 

nilai perusahaan? 

2. Apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah keputusan investasi berpengaruh positif  terhadap nilai 

perusahaan? 

5. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan 

masalah diatas,  maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, 

keputusan investasi, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap 

nilai perusahaan.  

b. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. 

d. Untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan. 

e. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

f. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai 

perusahaan 

2. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti 

yang akan datang dengan materi yang berkaitan dengan struktur modal, 

kebijakan deviden, keputusan investasi, profitabilitas, dan pertumbuhan 

penjualan terhadap nilai perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

informasi sebagai acuan agar perusahaan dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

c. Bagi investor 

Dapat memberikan masukan mengenai prospek perusahaan 

sebelum investor menginvestasikan modalnya pada perushaan serta 
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diharapkan dapat memberikan informasi dalam menilai aktifitas yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar 

S1 Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapakan dapat menambah wawasan 

dan informasi mengenai pengaruh struktur modal, kebijakan deviden, 

keputusan investasi, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. 
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