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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini semakin meningkatnya persaingan bisnis tidak 

lepas dari pengaruh berkembangnya lingkungan ekonomi, sosial politik, serta 

kemajuan teknologi. “Setiap perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan diri serta 

mampu membaca situasi yang terjadi agar dapat mengelola fungsi-fungsi 

manajemennya dengan baik, mulai dari bidang pemasaran, bidang produksi, 

bidang sumber daya manusia, bidang keuangan sehingga perusahaan mampu lebih 

unggul dari para pesaingnya (Pratama and Wiksuana 2016). Nilai perusahaan 

sangat penting bagi seorang manajer dan bagi seorang investor. Bagi seorang 

manajer yang mampu meningkatkan nilai perusahaan maka manajer telah berhasil 

menunjukkan kinerja yang baik atas prestasi yang dicapai bagi perusahaan.” 

Sedangkan bagi investor menganggap bahwa dengan meningkatkan nilai 

perusahaan merupakan pandangan yang baik terhadap perusahaan, oleh karena itu 

investor akan tertarik untuk berinvestasi yang nantinya akan membuat harga 

saham mengalami penaikan (Widodo dan Kurnia, 2016).  

Peranan manajemen dan “pemegang saham sangat penting dalam 

menentukan besarnya keuntungan dan kemakmuran yang kelak akan diperoleh 

perusahaan. Salah satu tugas manajer keuangan adalah memperhatikan 

kemakmuran para pemegang saham atau investor, hal tersebut disebabkan 
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investor akan menitikberatkan pada harga saham atau nilai pasar untuk 

mengetahui perkembangan nilai perusahaan” (Rahmawati dkk, 2015). 

“Semakin tinggi nilai jual sahamnya maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. 

Semakin tinggi nilai perusahaan maka akan terjamin kesejahteraan dan 

kemakmuran dari para pemegang sahamnya. Dan semakin banyak pula investor 

yang akan bersedia menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut. Akan tetapi 

untuk meningkatkan nilai perusahaan tentu akan banyak menemui kendalabaik itu 

dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan itu sendiri (Hamidah dkk, 

2015)”. 

 

Nilai juga tercermin respon pasar kepada perusahaan, teori stakeholder 

menjelaskan bahwa peningkatan nilai perusahaan yang dapat diukur dengan harga 

saham yang menunjukka kekayaan pemegang saham. (Hendri 2010) menegaskan 

bahwa nilai perusahaan merupakan cerminan dari nilai pasar perusahaan. Oleh 

karena itu, semakin tinggi nilai pasar saham, semakin tinggi nilai perusahaan yang 

akan mempengaruhi saham perusahaan. Optimalisasi nilai perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana suatu 

keputusan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan 

berdampak pada nilai perusahaan (Wahyudi and Pawestri 2006). Dalam 

menjalankan operasi bisnisnya, perusahaan tentu saja akan dihadapkan pada 

situasi dimana nilai perusahaan akan meningkat atau bahkan menurun. 

Seperti yang terjadi pada awal bulan Februari 2018 kemarin, yang dikutip 

dalam www.merdeka.com “indeks harga saham gabungan (IHSG) beberapa hari 

terakhir mengalami pelemahan. Sejumlah sektor masuk ke dalam zona merah atau 

turun, salah satunya properti. Berikut beberapa perusahaan properti yang 

mengalami penurunan dikutip dari RTI Business. PT Ciputra Development Tbk 

(CTRA) turun 40 poin atau 3,01% menjadi Rp. 1.290. PT Agung Podomoro Land 

http://www.merdeka.com/
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Tbk (APLN) turun 12 poin atau 5,31% menjadi Rp. 214. Selanjutnya, PT Bumi 

Serpong Damai Tbk (BSDE) turun 75 poin atau 4,09% menjadi Rp. 1.760. PT 

Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 30 poin atau 5,61% menjadi Rp. 505. PT 

Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) turun 18 poin atau 4,55% menjadi Rp. 378. PT 

Summarecon Agung Tbk (SMRA) turun 45 poin atau 3,81% menjadi Rp. 1.135. 

Sebelumnya, direktur utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, mengatakan 

bahwa melemahnya IHSG beberapa hari terakhir tidak akan berlangsung lama. 

Menurutnya, pelemahan terjadi karena adanya persepsi dari perekonomian dunia, 

terutama Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa jika hasil perusahaan pada 

tahun 2017 bagus dan ekonomi bagus, ini semua hanya persepsi sesaat karena 

fundamental ekonomi dan perusahaan itu bagus”. 

Industri manufaktur “hingga saat ini masih menjadi penggerak utama 

perekonomian nasional. Industri manufaktur masih memberikan kontribusi besar 

dalam PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Selain dapat diminati investor, 

industri manufaktur juga mampu menjadi sarana penyediaan tenaga kerja bagi 

masyarakat melalui kegiatan investasi dari industri manufaktur yang terus 

berkembang hingga saat ini. Enterprice Value (EV) atau biasa dikenal juga 

sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor 

karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan.” 

“Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri manufaktur (pengolahan) 

tahun 2013 sebesar 5,56% meski mengalami penurunan sebesar 0,17% dari tahun 

2012 dengan laju pertumbuhan di tahun 2013 sebesar 5,73%, namun industri 

manufaktur masih diminati oleh investor selama beberapa tahun terakhir pada 
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tahun 2013 versi web www.investor.co.id dengan proporsi investasi yang besar, 

yaitu (1) industri logam, mesin dan elektronik; (2) industri kendaraan bermotor 

(otomotif dan komponen); (3) industri makanan dan minuman; serta (4) industri 

kimia dan farmasi.” 

Beberapa. faktor. yang. menentukan. nilai. perusahaan. antara. lain. 

kesempatan. investasi. dan. struktur. modal.. Faktor. utama. nilai. perusahaan. 

adalah. kesempatan. invetasi,. kesempatan. investasi. merupakan. keputusan. 

investasi. yang. terpenting. dari. keputusan. lainnya. dalam. hubungannya. dengan. 

peningkatan. nilai. perusahaan.. Kesempatan. investasi. yaitu. keputusan. yang. 

diambil. untuk. menanamkan. modal. pada. satu. atau. lebih. aset. untuk. 

mendapatkan. keuntungan. atau. laba. dimasa. yang. akan. datang. (Tarima. dkk,. 

2016). 

Kesempatan. investasi. sangat. penting. karena. akan. mempengaruhi. 

keberhasilan. dalam. mencapai. tujuan. perusahaan.. Dalam. kesempatan. 

investasi. perusahaan. diharapkan. dapat. memutuskan. mengenai. seberapa. besar. 

dana. yang. akan. diinvestasikan. pada. aktiva. lancar. dan. aktiva. tetap. serta. 

yang. berkaitan. dengan. aktiva. lain. perusahaan.. Adanya. kesempatan. investasi. 

yang. menghasilkan. keuntungan. merupakan. esensi. pertumbuhan. bagi. suatu. 

perusahaan.. Jika. terdapat. kesempatan. investasi. yang. menguntungkan,. maka. 

manajer. berusaha. mengambil. kesempatan. tersebut. untuk. memaksimumkan. 

kesejahteraan. pemegang. saham,. karena. semakin. besar. kesempatan. investasi. 

yang. menguntungkan. maka. investasi. yng. dilakukan. akan. semakin. besar. 

(Clementrin. dan. Priyadi,. 2016). 

http://www.investor.co.id/
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Menurut. penelitian. (Clementrin. dan. Priyadi,. 2016). sejalan. dengan. 

penelitian. (Hemastuti,. 2014). menyatakan. bahwa. kesempatan. investasi. 

berpengaruh. positif. signifikan. terhadap. nilai. perusahaan.. Namun. bertolak. 

belakang. dengan. penelitian. (Achmad. dan. Amanah,. 2014). menyatakan. 

bahwa. kesempatan. investasi. berpengaruh. negatif. dan. tidak. signifikan. 

terhadap. nilai. perusahaan. 

Faktor. yang. kedua. dalam. mempengaruhi. nilai. perusahaan. adalah. 

struktur. modal.. Agar. dapat. memaksimalkan. niai. perusahaan. sangat. 

dipengaruhi. oleh. ketersediaan. dana. dan. akses. perusahaan. tersebut. kepada. 

sumber. dana. yang. tersedia,. baik. berupa. sumber. daya. eksternal. berupa. 

hutang. maupun. sumber. dana. internal. berupa. ekuitas.. Struktur. modal. 

merupakan. masalah. yang. penting. bagi. perusahaan. karena. baik. buruknya. 

struktur. modal. akan. mempunyai. efek. langsung. terhadap. finansial. 

perusahaan. yang. akan. mempengaruhi. nilai. perusahaan.. Menurut. (Firnanti. 

2011). struktur. modal. (capital. structure). merupakan. kombinasi. hutang. dan. 

ekuitas. dalam. struktur. keuangan. jangka. panjang. perusahaan.. Peluang. 

pertumbuhan. suatu. perusahaan. akan. mempengaruhi. komposisi. struktur. 

modal. yang. akan. digunakan. oleh. perusahaan. dalam. membiayai. kegiatan. 

operasionalnya.. Hal. tersebut. membuat. perusahaan. harus. memperhitungkan. 

struktur. modal. secara. optimal. yang. sesuai. dengan. kondisi. perusahaan.. 

Keputusan. struktur. modal. meliputi. pemilihan. sumber. dana. baik. yang. 

berasal. dari. modal. sendiri. maupun. modal. asing. dalam. bentuk. utang,. dan. 

ini. merupakan. dana. eksternal. yang. dapat. mempengaruhi. nilai. perusahaan..  
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Nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh laba besar kecilnya 

profitabilitas. Faktor ke tiga dalam mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

profitabilitas. Dari beberapa fenomena tersebut, suatu perusahaan harus berusaha 

menjaga nilai perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham perusahaan di bursa 

efek. Untuk menjaga nilai suatu perusahaan, perusahaan harus meningkatkan 

dalam sisi finansial yaitu profitabilitas. Dalam indikator pengukuran profitabilitas 

menggunakan return on equity menjadi pokok analisis karena para investor akan 

tertarik terhadap ROE yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang menjadi bahan 

pertimbangan serta berhubungan dengan nilai suatu perusahaan.  

“Nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang 

dihasilkan oleh perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh (Analisa and 

Wahyudi 2011) bahwa kinerja fundamental perusahaan yang diproksikan melalui 

dimensi profitabilitas perusahaan memiliki hubungan kasualitas terhadap nilai 

perusahaan. Hubungan ini menunjukan apabila manajemen dalam kondisi baik, 

maka akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor di pasar 

modal demikian halnya juga akan berdampak pada keputusan kreditor dalam 

kaitannya dengan pendanaan melalui utang.” Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dalam penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri (Nofrita 2013). (Prasetyorini 2013) mendefinisikan 

profitabilitas sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari penjualan dan 

investasi perusahaan. 

Pentingnya profitabilitas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak 

yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan mendapatkan laba yang maksimal 

untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Ketika perusahaan memperoleh laba 
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yang maksimal, hal ini akan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan, 

karena investor akan lebih mudah tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan 

dengan laba yang tinggi.  

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan keputusan 

investasi, struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan telah banyak 

dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

(Safitri and Wahyuati 2016) menyatakan bahwa variabel kesempatan investasi 

paling dominan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman and Agusti 2015) 

menunjukkan bahwa kesempatan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

nilai perusahaan manufaktur, hasil yang sama juga dinyatakan oleh (Safitri and 

Wahyuati 206). (Arafat, Warokka, and Suryasaputra 2014) menyatakan adanya 

pengaruh positif signifikan dari variabel kesempatan investasi dan laverage 

(struktur modal) terhadap nilai perusahaan.  

Pada penelitian (Hoque, Hossain, and Hossain 2014) juga menyatakan 

bahwa “variabel struktur modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khuzaini, Artiningsih, and 

Paulina 2017) mengatakan bahwa pada variabel laverage atau struktur modal 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. (Hamidy, Wiksuana, and 

Artini 2014) menunjukkan hasil dimana profitabilitas mampu memediasi 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, karena utang akan 

meningkatkan nilai perusahaan dan peningkatan nilai perusahaan ini akan lebih 

besar apabila utang dapat meningkatkan profitabilitas dari perusahaan.”  
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Tujuan penelitian ini menguji hubungan antara hubungan kesempatan 

investasi dan struktur modal terhadap nilai perusahaan yang akan dimediasi oleh 

profitabilitas. Dan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu, seperti pada penelitian (Safitri and Wahyuati 2016) 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan pada nilai 

perusahaan. Penelitian dari (Mangantar and Ali 2015) juga menyatakan hal yang 

sama bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, tetapi profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada nilai 

perusahaan dan menyatakan bahwa investasi tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mursalim dan Hendragunawan (2015) yang meneliti Pengaruh 

Keputusan Keuangan, Inovasi, Profitabilitas terhadap Nilai perusahaan. Terdapat 

perbedaan dalam penelitian ini yaitu adanya pengurangan variabel yaitu inovasi 

dan kebijakan deviden. Selain itu penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada BEI periode 2013-2016. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh kesempatan investasi terhadap profitabilitas ? 

2. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas ? 

3. Bagaimana pengaruh kesempatan investasi terhadap nilai perusahaan ? 

4. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan ? 
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5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka muncul tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh kesempatan investasi terhadap 

profitabilitas. 

2. Untuk menguji bagaimana pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. 

3. Untuk menguji bagaimana pengaruh kesempatan investasi terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk menguji bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. 

5. Untuk menguji bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para investor ataupun 

calon investor sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan 

secara bijak dalam melakukan investasi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada peneliti 

berikut terkait dengan keputusan investasi dan struktur modal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu 
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meningkatkan nilai perusahaan dan profitabilitas serta sebagai bahan 

pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang. 

b. Bagi investor, informasi diatas dapat digunakan sebagai informasi dan 

masukan dalam melakukan keputusan investasi dan nilai perusahaan. 

c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh keputusan investasi dan 

struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variable intervening. 

 


