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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Manajemen keuangan merupakan manajemen yang berhubungan dengan 

pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi maupun usaha pengumpulan 

dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Menurut 

Sartono (2010), untuk mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit pemilik dana 

menyerahkan pengelolaan dananya kepada para profesional dan manajer. Dalam 

kasus dimana dana diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal, maka manajer 

perusahan diharapkan dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan 

memaksimumkan nilai ini dapat dilakukan dengan cara memaksimumkan nilai 

sekarang atau present value yang diharapkan akan diperoleh di masa yang akan 

datang. Pada perusahaan-perusahaan yang go public, kemakmuran pemegang 

saham dikatakan meningkat, apabila harga saham perusahaan mengalami 

peningkatan. Oleh sebab itu, manajemen keuangan memiliki peran yang penting 

dalam memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham.  

Salah satu fungsi manajemen keuangan adalah keputusan investasi. 

Menurut Riyanto (2001), jika sebuah perusahaan ingin melakukan investasi yang 

bersifat spekulatif, maka ada kecenderungan harga saham akan turun karena risiko 

usahanya menjadi semakin besar. Dengan demikian,  total kemakmuran pemegang 

saham dapat diukur dengan menilai peningkatan total kepemilikan saham 

dikalikan dengan harga pasar per lembar saham.  
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Sumber-sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar 

perusahaan dibutuhkan dalam melakukan investasi. Penggunaan sumber dana 

untuk investasi perlu memperhitungkan biaya modal (cost of capital) baik biaya 

modal internal maupun biaya modal eksternal. Menurut Myers (1984), perusahaan 

cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu dalam melakukan 

investasi, kemudian jika perusahaan tersebut memerlukan dana eksternal maka 

perusahaan akan memilih alternatif kedua yaitu menggunakan utang dan pada 

alternatif terakhir adalah menggunakan penjualan saham. Pemilihan utang 

dibandingkan dengan saham oleh perusahaan dikarenakan adanya  biaya 

penerbitan saham sehingga manfaat bersih dari pendanaan yang diperoleh dari 

utang adalah lebih besar dibandingkan dengan besarnya saham akibat tingginya 

biaya penerbitan saham. Selain itu perusahaan lebih memilih utang karena 

perusahan ingin memaksimalkan kekayaan para pemengang saham. Penjualan 

saham baru akan menyebabkan terjadinya penurunan harga saham perusahaan di 

pasar, hal ini yang menyebabkan penjualan saham-saham baru tidak menarik bagi 

para pemegang saham lama. 

Pendapat Myers (1984) tersebut juga didukung oleh pendapat Bringham 

dan Houston (2011) yang menyatakan bahwa pendanaan utang dapat memiliki 

dua keunggulan yaitu (1) bunga yang dibayarkan atas utang dapat menjadi 

pengurang pajak, sementara dividen yang dibayarkan atas saham bukan 

pengurang pajak dan (2) pengembalian atas utang jumlahnya tetap, sehingga 

pemegang saham tidak ikut menerima laba perusahaan jika perusahaan memiliki 

utang dalam jumlah besar.  
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Bringham dan Houston (2011) menyatakan bahwa utang memiliki dua 

kelemahan yaitu penggunaan utang dalam jumlah besar akan meningkatkan risiko 

perusahaan akibat tingginya biaya bunga dan jika perusahaan mengalami masa-

masa sulit maka laba operasi tidak akan cukup untuk menutup beban bunga dan 

pemegang saham harus menutupi kekurangan tersebut untuk menghindari 

bangkrut.   

Pada penelitian ini akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan dengan proksi Tobin’s Q. Alasan digunakannya Tobin’s Q sebagai 

pengukur atau proksi dari nilai perusahaan adalah karena telah terbukti sebagai 

pengukur nilai perusahaan yang baik dan merupakan nilai pasar dari ekuitas 

ditambah dengan total kewajiban dan kemudian dibagi dengan total aktivanya 

(Chong dan  Silanes, 2006). Rasio Tobin’s Q yang digunakan pada penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Dewi dkk (2013). Kemudian untuk proksi atau ukuran 

dari struktur modal menggunakan DER dan DAR yaitu rasio total hutang terhadap 

ekuitas mengacu pada penelitian Dewi dkk (2013). 

Bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

di Indonesia ada dalam penelitian Moniaga (2013) juga menguji pengaruh struktur 

modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa struktur modal dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian Dewi dan Wirajaya (2013) juga 

membuktikan bahwa  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  nilai  perusahaan 

 adalah:  struktur modal dan profitabilitas, sedangkan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti  
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(2003) menyatakan bahwa struktur biaya berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Jadi karena hasil penelitian yang berbeda tersebut menjadi motivasi menariknya 

penelitian ini. 

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penelitian ini akan menguji 

kembali dampak struktur modal, profitabilitas, struktur biaya dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2015. 

Alasan dipilihnya sektor pertambangan adalah karena sektor pertambangan  di 

Indonesia memiliki pertumbuhan yang bagus. Sektor pertambangan menurut 

Badan Pusat Statistik selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya yang diukur 

berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB).  Kontribusi sektor 

pertambangan terhadap ekonomi dan ekspor Indonesia mencapai 11% 

(http://www.greenpeace.org/).  

 

Gambar 1.1. Kontribusi Sektor Pertambangan pada ekonomi 

Indonesia  

 

http://www.greenpeace.org/
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Sehubungan dengan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah 

”Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Struktur Biaya, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan  (Studi Kasus: Sektor 

Pertambangan di BEI Tahun 2013-2015)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka, perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:   

1. Apakah terdapat pengaruh struktur modal (DER) terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh struktur biaya (CS Ratio) terhadap nilai 

perusahaan? 

4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan (total aset) terhadap nilai 

perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal (DER) terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap nilai 

perusahaan. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh struktur biaya (CS Ratio) terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh  ukuran perusahaan (total aset) terhadap 

nilai perusahaan. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.  Bagi Investor  

Sebagai bahan masukan dalam mengetahui pengaruh struktur modal, 

profitabilitas, struktur biaya dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, 

sehingga investor memiliki informasi yang dapat membantu dalam mengambil 

keputusan berinvestasi di pasar modal. 

2.  Bagi kalangan akademisi. 

Sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu manajemen keuangan, 

khususnya yang terkait dengan  struktur modal, profitabilitas, struktur biaya, 

ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. 

3.  Bagi penelitian lebih lanjut. 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut, terutama terkait dengan nilai perusahaan. 

4. Bagi emiten. 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi emiten dalam meningkatkan nilai 

perusahaannya. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, kerangka pikir, 

dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan sampel penelitian dan gambaran umum 

responden, serta hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 

 

  




