
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Didirikannya perusahaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama yaitu 

untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam upaya peningkatan kegiatan 

operasional perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu memakmurkan pemilik perusahaan. 

Salah satu faktor yang memengaruhi nilai perusahaan adalah keputusan 

pendanaan yang tercermin dari struktur modal. Menurut Fahmi (2015), struktur 

modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara 

modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (long-term liabilities) 

dan modal sendiri (shareholders equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu 

perusahaan. Pemilihan sumber dana pada setiap perusahaan sangat memengaruhi nilai 

perusahaan baik dana yang berasal dari dalam ataupun luar perusahaan.   

Menurut Manu et al. (2014), nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh 

struktur modal saja melainkan ada faktor lainnya yang secara tidak langsung dapat 

memengaruhi nilai perusahaan melalui struktur modalnya yaitu Profitabilitas. Para 

pemegang saham dan manajemen akan meninjau seberapa jauh perusahaan dapat 

menghasilkan keuntungan dari penjualan dan investasi apabila profitabilitas yang 

dihasilkan baik.  

Pada tahun 2018, Houtmand P Saragih melalui website CNBC Indonesia 

menyatakan bahwa harga saham di daftar LQ45 mengalami penurunan yang 

disebabkan oleh kurangnya kesepakatan bersama dari para pelaku pasar dalam 

mendukung kinerja saham. Penyebab lain dari permasalahan tersebut adalah 

tingginya kenaikan nilai hutang dari proses  pembangunan infrastruktur yang 

dikerjakan. Dari permasalahan tersebut banyak sentimen negatif yang mengakibatkan 

anjloknya harga saham pada indeks LQ45 sehingga menjadi sebuah topik 

perbincangan para investor.  



Berbagai penelitian yang telah diteliti mengenai variabel profitabilitas, nilai 

perusahaan, dan struktur modal yaitu menurut penelitian Prasetyo et al., (2017) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

(PER). Penelitian  Purnomo & Erawati (2019) profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap struktur modal, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal serupa juga telah 

diteliti oleh Jemani & Erawati (2020) profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Hal ini berarti 

keuntungan yang tinggi pada perusahaan dapat memberikan manfaat yang maksimal 

untuk menambah modal pada perusahaan dan dalam pembiayaan biaya operasinya 

serta berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini menguji kembali pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel 

intervening pada tahun 2019. Tahun 2019 dipilih sebagai periode pengamatan dengan 

tujuan mengkaji ada tidaknya peningkatan kinerja keuangan perusahaan setelah tahun 

2018 kinerja perusahaan yang terdaftar di LQ45 mengalami penurunan baik pada 

harga saham maupun kinerja keuangannya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal ? 

3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur 

modal sebagai variabel intervening ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah : 



1. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

3. Untuk menganalisis apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan profitabilitas, dan 

nilai perusahaan terhadap struktur modal 

b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih 

dalam mengenai penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi 

terkait hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan struktur modal, dan profitabilitas akan meningkatkan nilai 

perusahaan  

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah 

wawasan dan menjadi referensi pada masa akan datang 

c. Bagi investor,  penelitian ini akan membantu dalam mempertimbangkan 

pengambilan keputusan investasi pada perusahaan 


