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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lima tahun belakangan ini, perkembangan perindustrian di suatu 

negara atau daerah semakin maju dan semakin banyak jumlah industri di 

berbagai sektor. Tingginya iklim investasi pada perusahaan saat ini 

menimbulkan berbagai persaingan yang ketat antar perusahaan. Persaingan 

membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerjanya demi mencapai 

tujuannya. Pada dasarnya tujuan perusahaan adalah menciptakan nilai tambah 

dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Perlu kita ketahui bahwa 

perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi umumnya tidak hanya 

berorientasi pada pencapaian keuntungan yang maksimal, namun juga 

berusaha meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran bagi pemiliknya 

(Anung dkk, 2017).   

Bursa Efek Indonesia  (BEI) melalui website resminya mengeluarkan 

daftar emiten Indeks LQ45 terbaru untuk periode Agustus 2016- Januari 2017. 

LQ45 merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

dimana indeks tersebut memiliki daftar saham yang menjadi acuan 

penghitungan dari 45 emiten yang diperbaharui selama enam bulan sekali. 

Perusahaan yang masuk di LQ45 terdiri dari 45 emiten dengan seleksi kriteria 

pemilihan seperti penilaian likuiditas. Yang dimaksud penilaian likuiditas 

adalah seleksi atas emiten-emiten tersebut juga dengan mempertimbangkan 
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kapitalisasi pasar, keadaan keuangan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan 

tersebut. Tujuan Indeks LQ45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya 

untuk menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis 

keuangan, manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya 

dalam memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif 

diperdagangkan (www.detik.com 2017). 

Pemilihan perusahaan LQ45 dalam penelitian ini yaitu untuk 

memberikan kepercayaan kepada investor agar dapat menginvestasikan 

sahamnya kepada emiten-emiten yang ada di perusahaan LQ45. Emiten-

emiten tersebut nantinya akan berkaitan dengan pergerakan naik turunnya 

harga saham yang dilihat dari penghitungan saham di indeks LQ45. Perlu kita 

ketahui bahwa semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaannya. Melihat dari fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

nilai perusahaan sangatlah penting bagi suatu perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan merupakan kinerja perusahaan yang 

dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran 

di pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja 

perusahaan (Harmono, 2014). Dalam penelitian ini, nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu likuiditas, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan struktur modal. Beberapa faktor tersebut memiliki hubungan 

dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang tidak konsisten. Nilai 

perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan, dengan baiknya 

perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh calon ivestor, 

demikian pula sebaliknya (Ilham dan Dewantoro, 2017). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, faktor yang 

pertama yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu (Fahmi, 2011).  

Perlu kita ketahui bahwa kita seringkali mendengar atau bahkan melihat ada 

perusahaan yang tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar seluruh 

atau sebagian utang (kewajibannya) yang sudah jatuh tempo pada saat ditagih. 

Atau terkadang perusahaan juga sering tidak memiliki dana untuk membayar 

kewajibannya tepat waktu. Ketidakmampuan perusahaan membayar 

kewajibannya terutama utang jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) 

disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, bisa dikarenakan memang 

perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali. Atau kedua, bisa 

mungkin saja perusahaan memiliki dana (tidak cukup) secara tunai sehingga 

harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya 

seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual 

persediaan atau aktiva lainnya (Kasmir, 2011).  

Penelitian Ilham dan Dewantoro (2017), Hargiansyah dan Rifqi 

(2015), dan Ananda (2017) likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Zuhria dkk (2016), 

Robinhot dkk (2013) likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. AA Ngurah dan Lestari (2016) likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Faktor yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran 
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tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Manajemen perusahaan 

dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan dan bukan berarti asal untung. Penggunaan profitabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen 

yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan 

laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. 

Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang 

waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab 

perubahan tersebut (Kasmir, 2011). Profitabilitas mengukur sejauh mana 

perusahaan menghasilkan laba dari penjualan dan ekuitas (modal) perusahaan. 

Apabila profitabitas perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri dari 

kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan 

dapat menghasilkan laba dari penjualan dan ekuitas perusahaan. Maka dengan 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan meningkatkan pula nilai 

perusahaan (Martini, 2013). 

Peneliti Ananda (2017), Khoirianto (2016),  AA Ngurah dan Lestari 

(2016), William dan Combarihan (2016), Hargiansyah (2015), serta Ayu dan 

Wirajaya (2013) profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Zuhria dkk (2016) profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Robinhot dkk (2013) dan Anung dkk (2017) 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan 

penelitian Ilham dan Dewantoro (2017) profitabilitas berpengaruh negatif dan 
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signifikan terhadap nilai perusahaan. Raja dan Ukhriyawati (2016) 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Faktor yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan  

dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan (Dewi, 2013). Ukuran 

perusahaan dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu perusahaan besar, 

perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan yang besar 

dan terus tumbuh merupakan perusahaan yang dapat menggambarkan tingkat 

keuntungan (profit) mendatang, kemudahan pembiayaan ini bisa 

mempengaruhi nilai perusahaan dan menjadi informasi yang baik bagi 

investor (Eko, 2014). Dalam penelitian Nugrahani dan Sampurno (2012), 

ukuran perusahaan menggambarkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan yang besar cenderung memiliki (total assets) yang besar. 

Perusahaan dengan (total aset) yang besar memudahkan perusahaan tersebut 

memperoleh dana eksternal. 

Peneliti Safitri (2016), AA Ngurah dan Lestari (2016), serta Rizqia, 

et.al. (2013) ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Robinhot dkk (2013) dan Anung dkk (2017) ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian 

Zuhria dkk (2016) ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hargiansyah (2015) ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Regina dkk 

(2015) ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Shelly dan Munzir (2015) ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan.  
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Faktor yang keempat yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan 

gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang 

dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (long-term liabilities) dan 

modal sendiri (shareholders’ equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu 

perusahaan. Kebutuhan dana untuk memperkuat struktur modal suatu 

perusahaan dapat bersumber dari internal dan eksternal, dengan ketentuan 

sumber dana yang dibutuhkan tersebut bersumber dari tempat-tempat yang 

dianggap aman (safety position) dan jika dipergunakan memiliki nilai dorong 

dalam memperkuat struktur modal keuangan perusahaan. Artinya, ketika dana 

itu dipakai untuk memperkuat struktur modal perusahaan, maka perusahaan 

mampu mengendalikan modal tersebut secara efektif dan efisien serta tepat 

sasaran (Fahmi, 2014).  

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. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 

mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian, sehingga 

memaksimalkan harga saham, maksudnya adalah seberapa besar modal 

sendiri dan seberapa besar hutang jangka panjang yang akan digunakan 

sehingga bisa optimal. Kombinasi yang tepat dalam pemilihan modal yang 

dipilih, akan mampu menghasilkan struktur modal yang optimal, yang mampu 

menjadi pondasi yang kuat bagi perusahaan.  
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Peneliti Hermuningsih (2012), Regina dkk (2015), Hossain (2014) 

serta Bukit (2012) struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Ilham dan Dewantoro (2017) struktur modal berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Zuhria dkk (2016) 

struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dessy dkk 

(2013) struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan 

penelitian Khoirianto (2016), Shelly dan Munzir (2015) dan Safitri (2016) 

struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Ayu dan 

Wirajaya (2013) struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Anung dkk (2017) struktur modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Peneliti Shelly dan Munzir (2015) likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. Damayanti (2013) profitabilitas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur modal. Santoso (2013) profitabilitas 

berpengaruh terhadap struktur modal. Sawitri dan Lestari (2015) ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Putri (2012) ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Berbeda 

dengan penelitian Damayanti (2013) ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

yang signifikan dengan arah negatif terhadap struktur modal. Saleem, et.al 

(2013) profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

Berbeda dengan penelitian Babatunde, et.al (2014) dan Cekrezi (2013) 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. 
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Damayanti (2013) dan Cekrezi (2013) ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap struktur modal.  

Dalam penelitian ini struktur modal merupakan variabel intervening. 

Alasan struktur modal dijadikan sebagai variabel intervening yaitu untuk 

mengetahui struktur modal dalam memediasi variabel likuiditas, profitabilitas 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dari penelitian sebelumnya, 

ada beberapa penelitian yang menggunakan variabel struktur modal sebagai 

variabel intervening dan terbukti hasil penelitian mengatakan variabel struktur 

modal layak dijadikan sebagai variabel intervening.  

Peneliti Ilham dan Dewantoro (2017) profitabilitas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan setelah dimediasi oleh 

struktur modal, likuiditas mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan setelah dimediasi oleh struktur modal. Ananda (2017) 

likuiditas mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan setelah dimediasi 

oleh struktur modal. Khoirianto (2016) profitabilitas mempunyai pengaruh 

yang signifikan setelah dimediasi oleh struktur modal. Safitri (2016) 

profitabilitas mempunyai pengaruh negatif  terhadap nilai perusahaan setelah 

dimediasi struktur modal, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan setelah dimediasi oleh struktur modal. 

Hermuningsih (2012) struktur modal dapat memediasi pengaruh profitabilitas 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian 

Ananda (2017) struktur modal tidak dapat memediasi pengaruh likuiditas 
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terhadap nilai perusahaan. Wulandari (2013) struktur modal tidak dapat 

memediasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan.  

Uraian diatas telah menyebutkan beberapa penelitian yang  

berhubungan dengan likuiditas, profitabiltas, ukuran perusahaan, nilai 

perusahaan, dan struktur modal. Penelitian menunjukkan bahwa masing-

masing variabel tersebut memiliki pengaruh yang  satu dengan  pengaruh yang  

lainnya, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Penelitian ini 

merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Shelly dan Munzir 

(2015). Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel dan tahun penelitian, 

yaitu pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di BEI tahun 2012-

2016, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shelly dan Munzir (2015) 

meneliti perusahaan wholesale dan retail yang terdaftar di BEI tahun 2008-

2012. Perbedaan lain pada penelitian sebelumnya terletak pada judul 

penelitian yaitu “Determinan Struktur Modal dan Pengaruhnya Terhadap Nilai 

Perusahaan”. Penelitian ini memiliki persamaan pada penelitian sebelumnya 

yaitu menggunakan variabel yang sama variabel independen yaitu likuiditas, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yaitu nilai 

perusahaan, dan variabel intervening atau variabel mediasi yaitu struktur 

modal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL 
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INTERVENING STUDI PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BEI TAHUN 

2012-2016”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

7. Apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan? 

8. Apakah struktur modal dapat memediasi hubungan likuiditas terhadap 

nilai perusahaan? 

9. Apakah struktur modal dapat memediasi hubungan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan? 

10. Apakah struktur modal dapat memediasi hubungan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian antara lain : 

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif likuiditas terhadap struktur modal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif profitabilitas terhadap struktur 

modal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap 

struktur modal. 

4. Untuk mengetahui pengaruh negatif likuiditas terhadap nilai 

perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan.  

6. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

7. Untuk mengetahui pengaruh negatif struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. 

8. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal dalam memediasi 

hubungan antara likuiditas terhadap nilai perusahaan.  

9. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal dalam memediasi 

hubungan antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

10. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal dalam memediasi 

hubungan antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 
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b. Manfaat Penelitian antara lain : 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

umtuk dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya yang 

menggunakan variabel-variabel yang relevan.  

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai gambaran bagi pihak manajemen perusahaan untuk dijadikan 

masukan agar lebih meningkatkan kinerjanya untuk memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham. 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan  sebagai dasar 

pertimbangan dalam menginvestasikan modalnya pada perusahaan 

yang dapat memberikan hasil yang optimal. 

4. Bagi Peneliti 

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen 

yaitu likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, terhadap variabel 

dependen yaitu nilai perusahaan dan pengaruh setelah dimediasi oleh 

variabel intervening yaitu struktur modal. Selain itu penelitian ini 

diajukan sebagai salah satu syarat  untuk memperoleh gelar sarjana 

ekonomi. 
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