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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat sehingga 

menyulitkan untuk pelaku bisnis untuk dapat berkembang dengan cepat. 

Persaingan dalam dunia bisnis dapat memberikan dorongan kepada 

perusahaan untuk berusaha menjadi yang terbaik. Perusahaan didirikan 

bertujuan untuk mencapai tujuan yaitu untuk keuntungan (laba) yang tinggi. 

Memaksimalkan laba atau keuntungan sering disebut sebagai tujuan 

perusahaan (Keown et al., 2011: 4).  

Kebutuhan akan modal menjadi aspek utama untuk kelancaran sebuah 

perusahaan agar dapat menjalankan usahanya untuk mencapai keuntungan 

sehingga dapat mengembangkan usaha. Mengingat pentingnya modal untuk 

perusahaan, kalangan bisnis sangat membutuhkan tambahan modal, bahkan 

tidak hanya kalangan bisnis saja kalangan individu maupun pemerintah pun 

membutuhkan tambahan modal (Brigham dan Houston, 2014: 187). 

Modal perusahaan bisa didapatkan dari berbagai sumber, antara lain 

dari hasil operasional perusahaan, menerbitkan saham dan modal dari pihak 

eksternal dengan kebijakan utang. Sumber modal dari hasil operasional 

perusahaan, laba ditahan merupakan sumber yang mudah didapatkan oleh 

perusahaan. Menerbitkan saham  merupakan  salah satu cara perusahaan untuk 

memperoleh modal tambahan dari pihak luar dengan jaminan kepemilikan 



 
 

 
 

perusahaan. Modal yang bersumber pihak eksternal dengan kebijakan utang 

juga merupakan sumber untuk mendapatkan modal tambahan bagi perusahaan 

yang berasal dari pihak luar yang merupakan utang bagi perusahaan yang 

harus ditanggung, namun penggunaannya harus efisien sehingga dapat 

meminimumkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan, dan penerbit. 

Kebijakan untuk mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal berkaitan 

dengan struktur modal. 

Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu 

perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif sebagai sumber 

pendanaan (Subaramanyam dan Wild, 2013: 363). Penentuan struktur modal 

ini merupakan salah satu hal penting bagi sebuah perusahaan. 

Menurut Raharja (2009: 212), struktur modal penting karena 

merupakan salah satu faktor yang menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan keuangan bagi perusahaan yang berkaitan dengan campuran atau 

proporsi antara utang jangka panjang dan ekuitas, dalam rangka mendanai 

investasinya (operating asets). Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko 

gagal melunasi utang bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan 

jumlah aset yang dimiliki perusahaan yang ditentukan dari struktur modal 

perusahaan tersebut (Subaramanyam dan Wild, 2013: 261). 

Menentukan struktur modal yang tepat merupakan tantangan bagi para 

eksekutif perusahaan, karena keputusan tersebut perusahaan akan memperoleh 

dana dengan biaya modal yang minimal dengan hasil yang maksimal, 

khususnya dalam menciptakan nilai perusahaan (Raharja, 2009: 212). 



 
 

 
 

Komposisi dari utang jangka (long term debt), saham preferen (preffered 

stock), dan saham umum (common stock equity) merupakan struktur modal 

perusahaan yang akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan, karena 

itu akan menjadi perhatian utama dalam menentukan keputusan investasi 

(Raharja, 2009: 212). 

Salah satu cara penetapan struktur modal melalui pemaksimalan nilai 

perusahaan dan keputusan ini sangat penting (Salim dan Yadav, 2012). 

Dengan adanya keputusan mengenai struktur modal sangat penting karena 

mempengaruhi laba per saham atau kekayaan pemegang saham. Struktur 

modal adalah keputusan penting yang harus diambil oleh setiap bisnis, sisi 

positif dan negatif dari keputusan ini memainkan peran penting dalam 

menentukan masa depan setiap bisnis (Fumani dan Moghadam, 2015). 

Namun, perusahaan memiliki tingkat leverage dan manajer yang berbeda 

mencoba untuk mencapai set terbaik untuk mencapai struktur modal yang 

optimal (Salim dan Yadav, 2012). 

Hampton (1992) berpendapat bahwa tujuan inti dari suatu perusahaan 

adalah untuk memaksimalkan nilainya. Hal ini dapat dicapai dengan 

memeriksa struktur modal atau keputusan leverage keuangan berdasarkan 

dampaknya terhadap nilai perusahaan (Lawal, 2014). Hal tersebut yang dapat 

dijadikan dasar variabel struktur modal sebagai variabel intervening. 

Kesalahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai 

pendanaan mengenai struktur modal merupakan kesalahan yang fatal bagi 

perusahaan yang berdampak pada risiko yang dapat merugikan perusahaan. 



 
 

 
 

Perencanaan untuk pengambilan keputusan mengenai pendanaan modal yang 

berkaitan dengan struktur modal haruslah secara cermat. Terdapat banyak 

aspek yang perlu dinilai dalam pengambilan keputusan mengenai pendanaan 

modal yang berkaitan dengan struktur modal, beberapa antara lain aspek 

likuiditas, profitabilitas, dan struktur aset. 

Kasmir (2015: 128) menjelaskan bahwa beberapa hal yang dapat 

mengganggu hubungan baik perusahaan maupun kreditur antara lain 1) 

ketidakmampuan atau ketidaksanggupan perusahaan untuk membayar seluruh 

atau sebagian dari utangnya pada saat jatuh tempo pada saat ditagih. 2) 

Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya secara tepat 

waktu dikarenakan keterbatasan dana. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

struktur modal menjadi salah satu unsur yang memiliki peran dalam 

pengelolaan perusahaan. 

Pratiwi dan Martha (2017) menyatakan bahwa ketidakmampuan 

perusahaan membayar hutang dapat berdampak pada turunnya nilai 

perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen harus mengambil keputusan yang 

tepat dalam menentukan kebijakan hutang perusahaan, karena mempengaruhi 

tinggi rendahnya nilai perusahaan.   

Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya 

terutama utang jangka pendek ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya 

karena perusahaan memang tidak memiliki dana untuk dapat membayar 

kewajibannya. Faktor utama penyebab kekurangan dan ketidakmampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya tersebut sebenarnya adalah akibat 



 
 

 
 

kelalaian manajemen perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sebab lainnya 

dapat terjadi karena pihak manajemen tidak menghitung rasio keuangan yang 

diberikan sehingga tidak mengetahui bahwa sebenarnya kondisi perusahaan 

sudah dalam keadaan tidak mampu lagi karena nilai utangnya lebih tinggi dari 

pada hutang lancarnya (Kasmir, 2015: 128). 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya (Subaramanyam dan Wild, 2013: 363). Aspek 

likuiditas penting untuk dinilai dalam kaitannya dengan struktur modal. 

Likuiditas perusahaan dapat tercermin dari kemampuan aset yang dimiliki 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang merupakan 

bagian dari modal perusahaan. Tujuan untuk pemenuhan kewajiban jangka 

pendeknya, dapat terjadi masalah pada likuiditas yang berkaitan dengan aset 

perusahaan yang berupa kas. Masalah kas dapat terjadi, jika manager 

keuangan tidak mencoba untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan masa 

depan keuangan perusahaannya, maka setiap krisis akan terjadi setiap kali 

penerimaan kas lebih kecil daripada pengeluaran kas (Keown et al, 2011: 

112). 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan sumber-sumber yang 

dimiliki perusahaan (Sudana, 2011: 22). Profitabilitas berkaitan dengan 

struktur modal, profitabilitas dapat mempengaruhi komponen struktur modal 

berdasarkan pada besar kecilnya laba yang dapat dihasilkan perusahaan. Laba 



 
 

 
 

yang dapat dihasilkan perusahaan ini akan mempengaruhi jumlah komponen 

modal perusahaan yang bersumber dari pendapatan perusahaan.  

Terdapat risiko dalam mengupayakan perusahaan untuk menghasilkan 

laba, yaitu perusahaan akan dihadapkan pada sebuah kondisi masa depan, 

dimana ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan pemasukan kas. 

Perencanaan yang baik ditujukan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan 

perusahaan untuk menghadapi kondisi masa depan, dimana ketika perusahaan 

tidak mampu menghasilkan pemasukan kas (Keown et al, 2011: 112).  

Struktur aset untuk menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-

masing komponen aset, baik aset lancar maupun aset tetap (Syamsuddin, 

2011: 9). Alokasi dana pada struktur aset merupakan pendanaan yang 

bersumber dari struktur modal. Penentuan struktur aset yang baik untuk 

perusahaan bukanlah tugas yang mudah karena membutuhkan kemampuan 

untuk menganalisa keadaan-keadaan masa lalu, serta estimasi–estimasi untuk 

masa yang akan datang yang dihubungkan dengan tujuan jangka panjang 

perusahaan (Syamsuddin, 2011: 9). 

Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba, dapat 

mempengaruhi pembentukan harga saham sebab dengan adanya permintaan 

dan penawaran atas saham yang disebabkan adanya banyak faktor. Salah 

satunya adalah faktor kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Hal ini 

yang mendasari penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat 

menyebabkan penurunan dan peningkatan harga saham sebagai cerminan dari 

nilai perusahaan. Variabel yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan dalam 



 
 

 
 

penelitian ini antara lain: profitabilitas, likuiditas dan struktur aset.  Penelitian 

yang dilakukan oleh Mahendra et al (2012) mendapati hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh signifikan, sedangkan variabel lain seperti 

likuiditas, dan leverage tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, 

hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Gusaptono (2010) bahwa profitabilitas 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Anzlina (2011) mendapati keadaan 

yang bertentangan dengan hasil sebelumnya mengenai likuiditas, bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan Gultom, Agustina, dan Wijaya (2013) 

dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan, mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan 

oleh Rahayu dan Sari (2018) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Joni dan Lina (2010) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi struktur modal, mengungkapkan bahwa pertumbuhan 

aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, profitabilitas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, risiko bisnis tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal, dividen tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal, struktur aktiva memiliki arah pengaruh positif terhadap 

struktur modal. Penelitian Dumas Lusangaji (2012) dalam penelitiannya 



 
 

 
 

menunjukkan hasil yang berbeda bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan 

penjualan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Dari hasil statistik ukuran perusahaan menjadi variabel yang paling dominan 

mempengaruhi struktur modal perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan antara lain likuiditas, 

profitabilitas, struktur aset, struktur modal, ukuran perusahaan, growth opportunity, 

dividend payout ratio dan lain sebagainya. Variabel-variabel yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah variabel yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten (research 

gap) dengan penelitian yang terdahulu sehingga perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut.     

Perekonomian yang berkembang di kawasan ASEAN ditambah 

dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini tentu 

mengundang banyaknya investor berinvestasi di pasar modal negara ASEAN. 

Salah satunya Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menjadi 

incaran karena Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan. Sektor 

property dan real estate menjadi salah satu sektor yang menarik minat 

investor karena jumlah dan laju penduduk yang selalu bertambah (Rahmadani, 

2016). 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Hamidy, Wiksuana, dan Artini 

(2015), perkembangan investasi terbesar berupa tanah atau properti yang 

mengakibatkan industri sektor property dan real estate terus berkembang 

pesat dan semakin banyak perusahaan yang ikut andil dalam pemanfaatan 

peluang ini. 



 
 

 
 

Perkembangan pada sektor property dan real estate yang selalu diikuti 

persaingan ketat antar perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini 

menyebabkan banyak perusahaan yang bertujuan mengoptimalkan nilai 

perusahaannya pada titik maksimum agar dapat mengundang investor untuk 

berinvestasi. Sutrisno (2013) menyatakan nilai perusahaan akan tercermin dari 

harga sahamnya. Oleh karena itu, nilai perusahaan merupakan salah satu 

sesuatu yang krusial karena kemakmuran pemegang saham adalah tujuan dari 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui nilai perusahaan property dan real estate pada periode 2015-2018 

yang ditinjau dari segi rasio keuangan. Judul yang diambil dalam penelitian ini 

adalah “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan Struktur Aset Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening” pada 

Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2018”.  

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: bagaimana pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur aset 

terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening 

pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2018? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk:  



 
 

 
 

Mendeskripsikan pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur aset terhadap 

nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2018. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak. 

Manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut:  

1. Manfaat Secara Teoritis 

Pembahasan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan bagi ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. 

Selain itu dapat menjadikan referensi dan pembanding untuk mendukung 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh 

likuiditas, profitabilitas, dan struktur aset terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk 

memperdalam teori yang telah diperoleh selama peneliti menempuh 

dan melanjutkan studi, dan menambah wawasan penulis atau peneliti 

dalam ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh likuiditas, 

profitabilitas, dan struktur aset terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening. 

b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

mengenai peranan pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur aset 



 
 

 
 

terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel 

intervening sehingga dapat mempertimbangkan dan mengambil 

keputusan investasi dengan tepat. 

c. Bagi kreditur, penelitian ini sebagai bahan informasi bahwa nilai 

perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga dapat dijadikan 

bahan pertimbangan ketika memberikan hutang kepada perusahaan 

tertentu. 

d. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

 


