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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tujuan dari setiap perusahaan terutama yang telah go public adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan, karena peningkatan nilai perusahaan merupakan 

cerminan bahwa kemakmuran para pemilik perusahaan juga akan meningkat 

(Effendi, 2017). Perusahaan memiliki tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi 

kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Kinerja perusahaan yang 

diproksikan dengan nilai perusahaan dapat memengaruhi persepsi para investor 

pada perusahaan (Safitri, 2015). Dalam melakukan keputusan investasi para 

investor memerlukan informasi berhubungan dengan penilaian saham seperti nilai 

buku yang merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan dan nilai pasar 

yang merupakan nilai sebenarnya dari saham.  

Nilai dari suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana 

salah satunya yaitu struktur modal. Menurut Ambarwati (2010) struktur modal 

merupakan kombinasi atau perbandingan antara modal sendiri yang berupa saham 

biasa maupun preferen dan modal asing yang berupa hutang yang digunakan oleh 

perusahaan sebagai pendanaannya. Berdasarkan pengertian tersebut struktur modal 

berhubungan dengan sejauh mana sebuah perusahaan menggunakan hutang sebagai 

pendanaan. Dalam trade-off theory dijelaskan bahwa penggunaan hutang yang 

optimum dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun resiko yang ditanggung 

perusahaan juga akan meningkat sejalan dengan peningkatan hutang. Jika 

penggunaan hutang terus meningkat dan melewati titik optimum struktur modal 
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dari pendanaan perusahaan maka penambahan hutang justru akan mengurangi nilai 

perusahaan.  

Dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan ketidakkonsistenan pengaruh 

antara struktur modal dan nilai perusahaan. Menurut Abidin dkk (2014), Manoppo 

dan Arie (2016), Meidiawati dan Mildawati (2016), dan Pantow dkk (2015) 

memberikan hasil penelitian pengaruh positif antara struktur modal dan nilai 

perusahaan yang berarti hasil penelitian tersebut sejalan dengan trade-off theory 

dimana penggunaan hutang yang optimal akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Namun berdasarkan penelitian oleh Pasaribu dkk (2016), Safitri dan Wahyuati 

(2015), dan Languju dkk (2016) memberikan hasil penelitian pengaruh negatif 

maupun tidak ada pengaruh signifikan antara struktur modal dan nilai perusahaan 

yang mana hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan trade-off theory. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut ditemukan masih 

adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang pengaruh struktur modal dan 

nilai perusahaan. Maka dari itu diajukan penelitian tentang “Pengaruh Struktur 

Modal Terhadap Nilai Perusahaan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis 

merumuskan masalah yaitu apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 

struktur modal terhadap nilai perusahaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi untuk 

menjadi acuan penelitian lainnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran serta pemahaman tentang pengaruh struktur modal terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan serta referensi bagi 

manajer perusahaan dalam menentukan struktur modal demi meningkatkan dan 

memaksimalkan nilai perusahaannya.  


