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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fungsi Keuangan adalah salah satu bagian yang terpenting dari kegiatan 

usaha. Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui 

bagaimana cara mengelola dengan baik segala unsur dan segi keuangan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Adanya fungsi keuangan memiliki tujuan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan atau menambahkan nilai tambah terhadap asset 

yang di miliki oleh pemegang saham.  

Nilai perusahaan merupakan hasil kerja manajemen dari beberapa dimensi 

diantaranya adalah arus kas bersih dari keputusan investasi, pertumbuhan dan biaya 

modal perusahaan (Aries, 2011). Nilai perusahaan bagi investor dinilai penting 

karena hal itu dapat menunjukkan tingkat kemakmuran suatu perusahaan. Semakin 

tinggi  harga saham makan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Maka semakin 

baik pula kinerja perusahaan tersebut. Nilai perusahaan pada perusahaan publik, 

tercermin pada harga sahamnya yang diperdagangkan di bursa efek. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu struktur modal dan 

profitabillitas.  

Menurut Brigham (1993) dalam Febrianti (2012) struktur modal yang 

optimal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan harga pasar saham. Salah 

satu pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi yaitu kebijakan 

hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Kasmir (2009) struktur modal 
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merupakan penggunaan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Besar 

kecilnya struktur modal menunjukkan banyak sedikitnya jumlah pinjaman jangka 

panjang daripada modal sendiri yang digunakan utnuk memperoleh laba operasi. 

Menurut Riyanto (1990) struktur modal yang optimal yaitu struktur modal yang 

dapat meminimumkan nilai perusahaan. Profitabilitas juga termasuk hal yang 

terpenting dalam usaha mempertahankan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 

Karena profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan seluruh modal yang dimiliki. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang 

ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan 

sebagainya (Syafri, 2008).  Salah satu rasio yang dipakai untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu ROE. ROE dinilai adalah 

rasio yang menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan 

nilai buku pemegang saham. ROE ( Return On Equity ) membandingkan laba bersih 

setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham 

perusahaan (Van Horne, 2005).  

Menurut Ta’dir (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa struktur 

modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Oleh karena itu, meningkatkan hutang (DER) akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Sama hal nya dalam penelitian Hermuningsih (2013) yakni struktur modal memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebijakan penambahan hutang meruakan sinyal positif bagi 
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investor dan mempengaruhi nilai perusahaan.  Namun pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wirajaya (2013) bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian selanjutnya Gusti (2015) bahwa DER berpengaruh positif 

terhadap ROE dengan signifikan. Sehingga diartikan bahwa penambahan utang 

yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan pendapatam bersih dari 

perusahaan.  Penelitian tersebut di dukung oleh penelitian Azlina  (2009) bahwa 

struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Penelitian mengenai adanya pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian Gusti  (2015) dan Wirajaya (2013)   yang menjelaskna 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap terhadap nilai perusahaan  dengan 

signifikan. Dapat diartikan bahwa peningkatan pendapatan bersih dapat 

meningkatkan profitabilitas dengan variable ROE, oleh karena peningkatan 

profitabilitas ini maka harga saham perusahaan meningkat sehingga menambah 

PBV. Dari uraian diatas penulis berminat melakukan penelitian mengenai 

penggunaan struktur modal yang terkait dengan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. Variable pengukuran terkait penelitian ini yaitu Debt To Equity Ratio 

(DER) terhadap struktur modal, Return on Equity (ROE) terhadap profitabilitas, 

dan Price to Book Value (PBV) terhadap nilai perusahaan.   

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis  yang membuat pelaku-pelaku 

bisnis untuk selalu melalukan upaya agar bisnsisnya tetap eksis. Salah satunya 

upayanya adalah dengan melakukan investasi. Indonesia merupakan salah satu 

negara yang  paling banyak diminati oleh investor untuk melakukan investasi. 
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Berdasarkan survei yang dirilis Japan Bank for International Cooperation (JBIC), 

Indonesia masuk pada peringkat pertarna negara yang diminati untuk berinvestasi. 

Peringkat tersebut lebih tinggi dari Thailand dan beberapa negara Asean lainnya. 

(www.kemenperin.go.id)  

   Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 

Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal III/2014 sebesar Rp 119,9 triliun. Nilai itu 

kembali memecahkan rekor tertinggi. Pasalnya, nilai tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 19,3% dibandingkan periode sama 2013 

(www.kemenperin.go.id). Tidak hanya investor asing saja yang berlomba-lomba 

untuk berinvestasi namun investor dalam negeri juga pun tak mau kalah. Salah satu 

sektor yang masih sangat di minati dan memiliki prospek tinggi di 5 tahun terakhir 

yaitu di Sektor property dan real estate. Saat ini tren property dan real estate masih 

sangat digandrungi oleh para investor.  Berdasarkan hasil analisa IKAPRI, pada 

periode 2011-2014 pasar properti masih tetap didominasi oleh sektor perumahan, 

yang permintaannya setiap tahun meningkat signifikan. Berdasarkan data 

Kementerian perumahan rakyat (Menenpera), backlog perumahan nasional hingga 

2010 sudah mencapai 13,6 juta. Besarnya backlog membuat permintaan rumah baru 

semakin besar setiap tahunnya, apalagi didukung dengan membaiknya tingkat 

perkonomian Indonesia yang diperkirakan akan tumbuh di atas 6% di 2011- 2013. 

(www.rumah.com) 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, suku buka Bank Indonesia (BI 

rate) yang mengalami penurunan, yakni di posisi 7,5% yang sebelumnya berada 

pada 7,75%. Pemangkasan BI Rate tersebut merupakan pertama kalinya dalam 3 

http://www.kemenperin.go.id/
http://www.kemenperin.go.id/
http://www.rumah.com/
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tahun terakhir. Penurunan tersebut dilakukan karena sejalan dengan target inflasi di 

kisaran 4 persen.  

Dengan penurunan BI rate tersebut dipercaya bisa mendorong penurunan 

suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR). Dengan penurunan bunga tersebut 

masyarakat akan terdorong untuk membeli rumah-rumah sehingga mendorong 

pertumbuhan bisnis perusahaan properti. Hal ini diperkuat dengan pertumbuhan 

jumlah kelas menengah yang memiliki daya beli tinggi (mencapai Rp40 juta), serta 

rata-rata pendapatan per kapita nasional yang telah melampaui USD3.250. 

Berdasarkan indikator–indikator tersebut, IKAPRI memperkirakan pertumbuhan 

penjualan rumah baru pada 2012 akan  mencapai 15% – 20% dibanding 2011 lalu. 

Adanya permintaan yang terus-menerus meningkat juga menjadi salah satu faktor 

pendorong. Pertumbuhan kalangan menengah yang cukup signifikan, yang 

membuat seiring bertambah mampunya orang-orang, dan tingkat pendidikan yang 

lebih baik, memikirkan jenjang karir dan mempunyai daya beli yang tinggi – 

termasuk dalam pasar properti. Yang kedua, Pertumbuhan ekonomi yang semakin 

membaik membuat investor semakin optimis melakukan investasi. Menurut para 

ahli di bidang properti, pada tahun 2011 hingga 2012 ini kebutuhan perumahan di 

Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai angka 1 juta 

unit rumah per tahunnya. Bahkan sampai hari ini sedikitnya terdapat 14 juta kepala 

keluarga atau sekitar 23%  dari total keseluruhan kepala keluarga di Indonesia yang 

belum memiliki rumah pribadi.  Adanya Kenaikan harga menjadi daya tarik orang 

berminat investasi properti. Namun, pada dasarnya properti merupakan investasi 

yang menguntungkan setiap saat. Ketiga,  rendahnya tingkat inflasi dan suku bunga 
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(BI Rate) yang diperkirakan bakal turun. Percepatan realisasi pembangunan 

infrastruktur ikut membantu bangkitnya sektor properti. Pada gilirannya, 

perekonomian pun ikut terdongkrak menjadi sekitar 5,3 % hingga 6 % 

(www.rumah.com). 

Tidak hanya investasi di sector riil, investor asing pun tergiur dengan 

menginvestasikan dananya pada saham sektor properti. (www.teguhhidayat.com) 

Berikut adalah Data diurutkan berdasarkan angka YTD-nya pada tahun 2013 : 

Tabel 1.1 Data YTD Sektor Properti  

Stock Peak 20-Sep 

Peak to 20-Sep 

(%) 

YTD 

(%) 

LPCK 11000 5750 (47.7) 81.1 

CTRP 1510 910 (39.7) 49.2 

BSDE 2200 1600 (27.3) 44.1 

CTRA 1660 1120 (32.5) 40 

KIJA 410 270 (34.1) 33.7 

PWON 430 300 (30.2) 33.3 

LPKR 1850 1310 (29.2) 31 

APLN 530 310 (41.5) 18.4 

MDLN 1220 710 (41.8) 16.4 

SMRA 1525 1030 (32.5) 10.8 

BKSL 340 210 (38.2) 10.5 

ASRI 1160 660 (43.1) 8.2 

GWSA 315 184 (41.6) (18.2) 

BEST 1050 530 (49.5) (25.4) 

Property Index 565 414 (26.8) 26.7 

IHSG 5251 4584 (12.7) 6 

 (sumber : www.teguhhidayat.com, 2013) 

Dari data diatas menunjukkan Secara YTD, saham-saham di sektor properti 

sejauh ini merupakan saham-saham dengan kenaikan tertinggi di bursa. Kenaikan 

sektor properti ini bahkan diatas sektor consumer goods yang hanya naik 25.6%. 

Namun kenaikan tersebut tidak terjadi secara linier mengikuti garis lurus, 

http://www.teguhhidayat.com/
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melainkan berfluktuasi dengan sangat tajam dimana saham-saham properti sempat 

dikerek naik terus sejak awal tahun lalu sampai akhir bulan Mei, sebelum kemudian 

dibanting turun hingga ke posisinya saat ini. secara umum dalam jangka panjang 

mereka masih bertumbuh, seiring dengan kinerja para emitennya yang rata-rata 

masih cukup bagus.   

Prospek di sektor properti memang cukup menjanjikan untuk  berinvestasi. 

Namun apakah dalam keuangan Perusahaan properti dan real estate  juga 

mengalami peningkatan dari segi nilai perusahaan hingga profit yang di terima oleh 

perusahaan property dan real estate. Mengingat adanya pertumbuhan pada sektor 

properti dan real estate yang cukup signifikan. Selain itu meningkatnya Kegiatan 

investasi dari kalangan domestic maupun asing. Berdasarkan uraian diatas, penulis 

berniat melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH 

STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN 

PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING (STUDI 

KASUS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK  INDONESIA PERIODE 2011-2015) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Struktur Modal pengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

padaPerusahaan Industri Properti dan Real Estate yang terdaftar BEI? 

2. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Industri Property dan Real Estate yang terdaftar BEI? 
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3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Industri Property dan Real Estate yang terdaftar BEI? 

4. Apakah Profitabilitas merupakan Variabel Intervening bagi Pengaruh 

Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Industri 

Property dan Real Estate yang terdaftar BEI? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian  

1. Mengetahui Pengaruh Variabel Struktur Modal terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Industri Property dan Real Estate yang terdaftar BEI 

2. Mengetahui Pengaruh Variabel Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Industri Property dan Real Estate yang terdaftar BEI 

3. Mengetahui Pengaruh Variabel  Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Industri Property dan Real Estate yang terdaftar BEI 

4. Mengetahui Profitabilitas merupakan Variabel Intervening bagi Pengaruh 

Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Industri 

Property dan Real Estate yang terdaftar BEI 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang adanya 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas pada 

perusahaan properti dan real estate. Sehingga dapat dipakai sebagai 

petimbangan dalam melakukan investasi. 
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b. Bagi Pihak perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada 

perusahaan dalam mengelola modal yang berhubungan dalam 

mengembangkan perusahaannya dan meningkatkan profit. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi referensi, informasi dalam bidang manajemen 

keuangan secara teoritis khususnya mengenai struktur modal, nilai 

perusahaan dan profitabilitas sehingga dapat digunakan dalam penelitian 

selanjutnya dengan perusahaan yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


