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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi mendorong munculnya persaingan usaha yang semakin ketat. 

Hal tersebut membuat perusahaan harus berupaya terus menerus meningkatkan 

kinerja yang tercermin dalam nilai perusahaan. Perusahaan tidak hanya bertujuan 

untuk dapat survive melainkan harus mampu memiliki keunggulan bersaing 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Keunggulan bersaing pada dasarnya 

tumbuh dari nilai atau manfaat yang dapat diciptakan perusahaan bagi para 

pembelinya yang lebih dari biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

menciptakannya. Perusahaan dalam menjalankan bisnis baik itu yang bergerak 

dalam bidang jasa maupun produksi pasti menginginkan agar perusahaannya 

dapat dikelola dengan baik untuk memaksimalkan kesejahteraan shareholder 

(pemegang saham) sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena 

itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut perusahaan seharusnya 

memperhatikan segala aktivitas perusahaan yang salah satunya adalah mengelola 

keuangan perusahaan. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah 

sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan 

meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat.  
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Banyak yang mengemukakan tentang tujuan pendirian suatu perusahaan. 

Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan yang 

masikmal. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi suatu perusahaan bisa saja 

dikatakan perusahaan besar, jika kekayaan yang dimilikinya besar. Demikian pula 

sebaliknya, perusahaan dikatakan kecil, jika kekayaan yang dimilikinya adalah 

sedikit. Umumnya masyarakat akan menilai besar kecilnya perusahaan dengan 

melihat bentuk fisik perusahaan. Bisa dibenarkan bahwa perusahaan yang dari  

luar terlihat megah dan besar diartikan sebagai perusahaan berskala besar. Namun, 

hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak 

memiliki kekayaan yang besar. Menurut Sambharakreshna (2012: 30) Ukuran 

perusahaan juga merupakan faktor yang menentukan kinerja perusahaan. Hal 

tersebut dibuktikan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Karena semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan 

tersebut dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba tinggi karena didukung oleh asset perusahaan yang besar 

sehingga kendala perusahaan seperti peralatan yang memadai dan sejenisnya  

dapat terselesaikan. 

Nilai perusahaan dapat ditentukan dengan profitabilitas. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. Laba diperoleh perusahaan berasal dari 

penjualan dan keputusan investasi yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas yang 

tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan 

merespon positif dan harga saham akan meningkat. Pengukuran profitabilitas 
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dapat menggunakan beberapa indikator seperti laba operasi, laba bersih, tingkat 

pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan diminati 

sahamnya oleh investor. Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para 

stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat 

sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi 

perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dicapai dengan berbagai upaya 

yang dilakukan selama periode berjalan. Menurut Sari dan Abundanti (2014: 18) 

profitabilitas adalah ukuran dari kinerja perusahaan yang ditunjukkan dari laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas akan mencerminkan keberhasilan 

dan efektifitas manajemen secara menyeluruh, dimana rasio ini akan  

menunjukkan perimbangan pendapatan dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada berbagai tingkat operasi (Wibowo dan Wartini, 2012: 

32). Dalam mencapai laba yang besar maka dibutuhkan manajemen dengan 

tingkat efektifitas yang tinggi. Karena tingkat profitabilitas perusahaan merupakan 

pertimbangan penting investor dalam keputusan investasi (Purnasiwi, 2011: 24). 

Struktur modal merupakan salah satu masalah dalam kebijaksanaan 

keuangan dalam perusahaan. Struktur modal yakni kunci kinerja perusahaan dan 

perbaikan produktivitas. Cara mengoptimalkan nilai perusahaan dijelaskan dalam 

teori struktur modal yaitu financial policy (kebijakan pendanaan perusahaan) yang 

digunakan untuk menentukan bauran antara hutang dan ekuitas. Dalam 

menentukan target struktur modal yang optimal, dituntut peran dari manajemen 

perusahaan. Pendanaan dari penggunaan hutang memiliki kelemahan serta 
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kelebihan. Kelemahan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan terletak 

pada munculnya biaya keagenan dan biaya kepailitan, sedangkan kelebihan dalam 

penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan adalah diperolehnya pengurangan 

pajak karena pembayaran bunga hutang. Struktur modal suatu perusahaan juga 

dapat digunakan untuk menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan. Stuktur 

modal perusahaan adalah kombinasi dari saham-saham yang beredar atau bauran 

seluruh sumber pendanaan jangka panjang (ekuitas dan hutang) yang digunakan 

(Setiana dan Rahayu, 2012). Kombinasi Struktur modal yang tepat dalam 

pemilihan modal, akan menghasilkan struktur modal yang optimal. Sehingga 

mampu menjadi pondasi yang kuat  bagi perusahaan dalam menjalankan 

usahanya, dan mampu mendatangkan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. 

Menurut Keown (2012:149) perusahaan harus memahami komponen-komponen 

utama struktur modal.  Struktur modal yang optimal adalah struktur modal 

perusahaan yang akan memaksimalkan harga sahamnya. Terlalu banyak utang 

akan dapat menghambat perkembangan perusahaan yang juga akan membuat 

pemegang saham berpikir dua kali untuk tetap menanamkan modalnya. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah 

sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan 

meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat. Sektor industri barang dan konsumsi menjadi peluang bisnis yang 

memiliki prospek cerah di Indonesia karena memiliki jumlah penduduk yang 
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besar sehingga memiliki kebutuhan yang besar, serta masyarakatnya memiliki 

daya beli yang tinggi. Industri barang dan konsumsi nasional memberikan 

kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini 

membuat perusahaan bersaing dengan ketat sehingga manajer perusahaan 

berlomba-lomba untuk mencari investor untuk menginvestasikan dananya. 

Tabel 1.1 

Data Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Tahun 2018-2020 

Tahun Ukuran Perusahaan Profitabilitas 

2018 Rp. 172,642 Triliun 12,10% 

2019 Rp. 195,607 Triliun 11,10% 

2020 Rp. 223,786 Triliun 10,20% 

Sumber : Data diolah dari www.idx.co.id, 2021. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan pada 

perusahaan industri barang dan konsumsi dari tahun 2018-2020 selalu mengalami 

kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan profitabilitas yang  turun dari  tahun 

2018 sampai tahun 2020. Fenomena yang terjadi banyak perusahaan baru yang 

tumbuh besar meskipun laporan keuangan menunjukkan kerugian. Namun, 

perusahaan tersebut tumbuh besar lantaran nilai tinggi dan banyak pihak yang 

kemudian berinvestasi disejumlah star up sehingga mereka terus berkembang.  

Dari penjelasan tersebut maka penulis mengangkat judul “PENGARUH 

UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR 

INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2018-2020”. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Sesuai dengan latar belakang maka dalam penilitian ini diperlukan 

pembatasan masalah, batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini menguji pengaruh independen yang terdiri dari ukuran perusahaan 

dan profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening. 

b. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang  dan 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data 

keuangan selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2018-2020. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Perusahaan harus mampu bersaing dengan pesaingnya di era Globalisai 

seperti ini. Perusahaan dalam menjalankan bisnis baik itu yang bergerak dalam 

bidang jasa maupun produksi pasti menginginkan agar perusahaannya dapat 

dikelola dengan baik untuk memaksimalkan kesejahteraan shareholder 

(pemegang saham) sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan utama 

perusahaan yaitu untuk mendapakan keuntungan yang maksimal.  

Salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yaitu ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin 

besar pula kemampuan dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan 

menghasilkan laba tinggi karena didukung oleh asset perusahaan yang besar 

sehingga kendala perusahaan seperti peralatan yang memadai dan sejenisnya 

dapat terselesaikan. Selain ukuran perusahaan, nilai perusahaan dapat ditentukan 



7 
 

 

 

dengan profitabilitas. Apabila profitabilitas yang tinggi maka prospek perusahaan 

bagus sehingga respon dari investor positif dan harga saham akan meningkat. 

Salah satu masalah dalam kebijaksanaan keuangan dalam perusahaan adalah 

struktur modal. Fenomena yang terjadi yaitu ukuran perusahaan pada perusahaan 

industri barang dan konsumsi dari tahun 2018-2020 selalu mengalami kenaikan. 

Hal ini berbanding terbalik dengan profitabilitas yang  turun dari  tahun 2018 

sampai tahun 2020. Fenomena tersebut pasti akan mempengaruhi struktur modal 

dan nilai perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut masa disusun pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020? 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2018-2020? 

3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020? 

4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2018-2020? 

5. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada 
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perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk 

menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. 

2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 

5. Untuk menguji pengaruh struktr modal terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Kegunaan teoretis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi perkembangan ilmu untuk menambah wawasan 

tentang faktor yang mempengaruhi struktur modal dan nilai perusahaan seperti 

ukuran perusahaan dan profitabilias. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti : 

Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor faktor yang 

mempengaruhi struktur modal dan nilai perusahaan. 

b) Bagi investor: 

Sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam mengaplikasikan variabel-

variabel penelitian ini sehingga dapat membantu memilih nilai perusahaan serta 

sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi kinerja manajemen 

perusahaan manufaktur sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 serta memilih di mana perusahaan yang 

tepat untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan. Selain itu : 

1) Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menentukan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

2) Profitabilitas dapat digunakan perusahaan untuk melihat kemampuannya 

dalam mengahasilkan laba dengan aktiva dan modal yang dimilikinya. 

3) Struktur modal dapat digunakan perusahaan untuk melihat gambaran dari 

bentuk proporsi finansialnya antara modal yang dimiliki. 
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