
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latarbelakang Penelitian 

Pada era globaisasi seperti saat ini, perkembangan dunia bisnis telah menciptakan  

persaingan yang sangat ketat. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk dapat 

beradaptasi pada setiap perubahan yang terjadi. Perusahaan dituntut untuk lebih 

inovatif dalam pengelolaan teknologi, hasil produksi, maupun sumber daya 

manusia agar dapat memiliki keunggulan kompetitif. 

Secara umum tujuan perusahaan go public adalah meningkatkan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan 

(Salvatore, 2005). Nilai perusahaan merupakan salah satu hal yang sangat penting 

bagi pemegang saham, karena seiring dengan peningkatan nilai perusahaan akan 

diikuti oleh peningkatan kemakmuran para pemegang sahamnya (Brigham dan 

Gapenski, 2006). Nilai perusahaan yang tinggi tercermin dari harga saham 

perusahaan yang semakin meningkat. 

Setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya dengan 

pencapaian kinerja perusahaan yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain. 

Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan, diantaranya 

adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas).  
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Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan 

operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan 

(Rahmawati et al, 2007 dalam Destiana, 2011). Dengan demikian, setiap 

perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya karena 

laba perusahaan merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan nilai 

perusahaan (Hermuningsih, 2013). 

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Dengan rasio 

profitabilitas yang tinggi akan menarik minat para investor untuk menanamkan 

modalnya di suatu perusahaan (Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011). Semakin 

tingginya permintaan investor terhadap saham perusahaan tersebut akan 

mengakibatkan nilai perusahaan yang semakin meningkat.  

Proksi profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan return on 

asset (ROA). Return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba serta mengukur tingkat efisiensi operasional perusahaan dalam 

menggunakan harta yang dimilikinya. Peningkatan Return on asset diharapkan 

dapat memberikan sinyal positif bagi investor yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Fakor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaan adalah struktur modal 

perusahaan. Struktur modal merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi 

suatu perusahaan. Struktur modal yang baik akan membawa dampak positif bagi 

posisi financial perusahaan. Menurut Riyanto (2008), struktur modal adalah 
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pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Manajer keuangan harus dapat menentukan 

kombinasi struktur modal yang optimal pada suatu perusahaan. Dengan adanya 

perencanaan yang matang dalam penentuan struktur modal, diharapkan 

perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mampu bersaing dalam 

persaingan bisnis yang semakin ketat. 

 

Selain profitabilitas dan struktur modal perusahaan, kebijakan dividen merupakan 

salah satu faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Dalam hubungannya 

dengan dividen, perusahan harus memperkirakan proporsi yang tepat antara 

jumlah laba ditahan untuk aktivitas pendanaan perusahaan dan besarnya dividen 

yang dibagikan kepada para pemegang saham, karena terdapat dua kepentingan 

yang saling berlawanan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan.  

 

Kebijakan pembayaran dividen pada suatu perusahaan merupakan kebijakan yang 

sangat penting, karena akan melibatkan dua pihak yaitu para pemegang saham dan 

manajemen perusahaan yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. 

Kebijakan dan keputusan dividen pada hakikatnya akan menentukan porsi 

keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan seberapa banyak 

yang ditahan sebagai retained earning (Sarnat,1990 dalam Palino 2012).  

 

Teori kebijakan dividen yang optimal diartikan sebagai rasio pembayaran dividen 

yang ditetapkan dengan memerhatikan kesempatan untuk menginvestasikan dana 

serta berbagai preferensi yang dimiliki para investor mengenai dividen daripada 

capital gain (Husnan, 1988).  
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Pemberian dividen akan memberikan informasi atau isyarat mengenai kinerja 

financial perusahaan. Jika perusahaan memiliki rasio pembayaran dividen yang 

stabil atau bahkan meningkat setiap tahunnya, maka hal tersebut akan 

memberikan sinyal positif kepada investor dan akan meningkatkan nilai 

perusahaan yang tercermin pada kenaikan harga saham perusahaan. 

 

Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur, karena sektor manufaktur 

merupakan sektor yang hampir tidak terpengaruh oleh fluktuasi perekonomian. 

Perusahaan manufaktur akan tetap eksis dan bertahan, disebabkan oleh produk 

yang dihasilkannya. Permintaan produk perusahaan manufaktur akan tetap stabil 

walaupun terjadi fluktuasi ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap aktivitas 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal. 

 

Terdapat research gap untuk beberapa variabel pada penelitian terdahulu yang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yaitu: 

1. Kebijakan dividen dalam penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007), Susanti 

(2010), dan Dwiaji (2011) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan Sofyaningsih dan 

Hardiningsih (2011) menemukan bukti bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Struktur modal dalam penelitian Sukrini (2012), dan Mardiyati (2012) 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan   

penelitian yang dilakukan Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) menemukan 

bukti bahwa struktur modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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3. Profitabilitas dalam penelitian Jusriani dan Rahardjo (2013) dan Mardiyati (2012) 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2007-2013”. 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah profitablitas, struktur modal, dan 

kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2013?” 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latarbelakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitablitas, 

struktur modal, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Informasi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan yang bermanfaat dalam menentukan nilai perusahaan. 

2. Informasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pembaca, khusunya para 

investor dalam mengambil keputusan pendanaan berdasarkan faktor-faktor 

yang memengaruhi nilai perusahaan. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda saat didirikan sesuai dengan 

keinginan yang ditetapkan oleh pendirinya. Pada umumnya setiap perusahaan 

memiliki tujuan utama untuk memaksimumkan kesejahteraan para pemiliknya / 

pemegang saham. Hal itu sejalan dengan tujuan para pemegang saham dalam 

melakukan investasi, yaitu untuk memeroleh tingkat pengembalian investasi yang 

tinggi, sehingga dapat menyejahterakan mereka di masa mendatang. 

Kesejahteraan para pemegang saham tercermin pada nilai perusahaan yang dapat 

diukur melalui harga saham perusahaan tersebut.  

 

Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan, seperti 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, keputusan perusahaan dalam 

menentukan struktur modal yang optimal, dan penentuan kebijakan dividen 

perusahaan. Seperti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan. 

 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan salah satu faktor 

yang dapat memengaruhi nilai perusahaan (Mardiyati, 2012). Apabila perusahaan 

memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba, maka hal tersebut akan 

direspon positif oleh para pemegang saham yang secara langsung akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  
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Selain kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, faktor lain yang dapat 

memengaruhi nilai perusahaan adalah struktur modal perusahaan tersebut. 

Apabila perusahaan dapat menentukan kombinasi struktur modal yang optimal, 

maka akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen pun dapat 

memengaruhi nilai perusahaan. Menurut signalling theory, kebijakan dividen 

dapat memberikan sinyal yang positif terhadap prospek perusahaan. Apabila 

perusahaan membagikan dividen, maka para pemegang saham akan merespon 

secara positif yang berimbas pada peningkatan nilai perusahaan. Berdasarkan 

uraian diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penulisan 

 

 

Profitabilitas (ROA) 

(X1) 

 

Struktur Modal (DER) 

(X2) 

Kebijakan Dividen (DPR) 

(X3) 

Nilai Perusahaan (PBV) 

(Y) 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

 

H1: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013. 

 

H2: Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013. 

 

H3: Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2013. 

 

H4: Profitabilitas, struktur modal, dan kebijakan dividen secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013. 


