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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar 

perusahaan. Persaingan membuat setiap perusahaan semakin ingin meningkatkan kinerja agar 

tujuan utama perusahaan dapat tercapai (Hasania dkk, 2016). Tujuan utama perusahaan 

adalah mendapatkan laba untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham, 

dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, karena 

dengan nilai yang tinggi menunjukkan kesejahteraan pemegang saham yang juga tinggi. 

Kesejahteraan yang dimiliki para pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan 

meningkat. Nilai perusahaan digambarkan melalui harga saham yang mengalami kenaikan, 

sehingga semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan sangat penting dalam menggambarkan kinerja perusahaan yang dapat 

mempengaruhi persepri para calon investor. Nilai perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar 

atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya. Dalam laporan posisi keuangan, ekuitas 

menggambarkan total modal perusahaan. Nilai pasar juga dapat menjadi ukuran nilai 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang diperhatikan bagi para investor. 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin besar 

ukuran perusahaan maka, semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang 

bersifat internal dan eksternal. Struktur modal juga mempengaruhi nilai perusahaan. Struktur 

modal merupakan struktur pembiayaan yang dimiliki perusahaan. Struktur pembiayaan ini 

dapat berupa pembiayaan dari dalam perusahaan yaitu laba ditahan atau penyertaan 

kepemilikan dan struktur pembiayaan dari luar perusahaan yaitu investasi atau pinjaman dari 

bank. 

Likuiditas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Besarnya jumlah likuiditas suatu perusahaan, akan 

mempengaruhi besar kecilnya jumlah dividen yang harus dibayarkan perusahaan kepada para 

pemegang saham. Dividen merupakan arus kas keluar. Semakin besar jumlah kas yang 

tersedia, maka semakin baik tingkat likuiditas suatu perusahaan, karena semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 
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Dari penelitian terdahulu masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terkait 

dengan variabel struktur modal, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Pada penelitian yang di lakukan oleh Yanti & Darmayanti (2019) menyatakan bahwa 

profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal dan likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian yang di lakukan oleh Chasanah (2018) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

likuiditas, struktur modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dkk (2020)  menyatakan bahwa current ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur modal, 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ramdhonah dkk (2019) menyatakan bahwa struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Veronica & Viriany (2020) menyatakan bahwa 

struktur modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas, 

likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Srimindarti (2019) menyatakan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, struktur modal berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen, ukuran perusahaan dan kebijakan deviden berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang di lakukan oleh Amin 

dkk (2019), dengan hasil penelitian menyatakan bahwa struktur modal, ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Persamaan dalam penelitian ini 

dengan penelitian yang di lakukan oleh Amin dkk (2019) yaitu, menggunakan variabel 

struktur modal, dan ukuran perusahaan. Perbedaan pertama, yaitu menambahkan variabel 

likuiditas agar penilaian terhadap nilai perusahaan lebih akurat. Likuiditas merupakan suatu 

indikator mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya 

pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia, sehingga dengan 

mengetahui tingkat likuiditas perusahaan di harapkan dapat mengetahui kondisi keuangan 

dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. 

Perbedaan kedua, yaitu pada sampel perusahaan yang digunakan. Pada penelitian ini 

akan mengambil sampel perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2016-2019. Perusahaan transportasi dipilih karena, saat ini perkembangan di industri 
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transportasi berkembang dengan sangat pesat (Aziah & Adawia, 2018). Pertumbuhan industri 

transportasi semakin meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk yang juga meningkat. 

Dengan pertumbuhan tersebut, maka semakin berkembanglah perusahaan transportasi di 

Indonesia.  

Berdasarkan berita harian CNBC Indonesia 1 April 2019, Ada dua sektor saham 

dengan imbal hasil terbesar sepanjang 3 bulan pertama tahun ini adalah Infrastruktur, Utilitas 

dan Transportasi (+10,5%) dan Jasa Keuangan (+8%). Berikut persentase kinerja indeks 

sektoral periode kuartal-I 2019: 

Grafik 1.1 

 

Kinerja Indeks Sektoral Periode Kuartal-I 2019 (%) 

Sumber: CNBC Indonesia 

Perkembangan perusahaan transportasi berpotensi menarik investor untuk berinvestasi 

pada sektor ini (Julia, 2017). Berdasarkan berita harian Kompas.com 12 November 2018, 

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) Bambang Prihartono mengungkapkan saat ini perusahaan transportasi di Tanah 

Air terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ini tak lepas dari peningkatan kebutuhan 

jasa pengiriman barang seiring dengan maraknya jual beli online. Penjualan online telah 

membuat peta jalur distribusi mengarah langsung dari produsen ke konsumen atau 

antarkonsumen. Pola pengiriman barang itu, membuat permintaan jasa transportasi angkutan 

barang meningkat secara signifikan.  
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Perusahaan dapat melakukan proses jual beli dan memasarkan poduk secara online 

melalui e-commerce. Berdasarkan berita harian Detik.news 16 November 2015, Dalam 4 

tahun kedepan tepatnya 2020, bisnis e-commerce di Indonesia dikalkukasikan dapat 

meningkat 10 kali lipat dan menembus valuasi USD 130 miliar jika sudah ada panduan road 

map. Dalam melakukan proses jual beli online perusahaan membutuhkan jasa transportasi 

untuk mengirimkan barang atau produk dari satu tempat ke tempat lain. Berikut persentase 

bisnis E-Commerce yang menggunakan perusahaan transportasi sebagai pengiriman barang 

atau jasa: 

Tabel 1.1 

Persentase Bisnis E-Commerce yang Menggunakan Perusahaan Transportasi 

Tahun Mulai Usaha 

E-Commerce 
1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

< 2010 31,05 12,64 23,47 6,14 57,04 

2010 – 2016 33,91 16,81 28,66 4,26 57,78 

2017 - 2018 30,81 21,67 26,10 2,42 54,79 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Keterangan: 

1. Pengiriman langsung ke pembeli dengan menggunakan jasa pos dan kurir 

2. Pengiriman langsung ke pembeli dengan jasa kurir online 

3. Pengambilan barang pesanan pada titik/toko penjemputan 

4. Men-download dari website atau aplikasi 

5. Pengiriman langsung ke pihak penjual  

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat 

yang lain, dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. 

Transportasi digunakan untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-

hari. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Struktur 

Modal, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Transportasi Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2016-2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian/kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

pihak manajemen pentingnya pengaruh struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan, dengan harapan akan membantu manajemen dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. 

b. Bagi Investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau 

masukan kepada investor atau calon investor mengenai gambaran sejauh mana 

struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan 

sehingga dapat membantu menentukan strategi investasi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang 

bermanfaat bagi peneliti yang mengambil topik pengaruh struktur modal, likuiditas, 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

 

 


