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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Terdapat lebih kurang enam ratus perusahaan dan tiga sektor utama industri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti industri penghasil bahan 

baku pengelola sumber daya alam, manufaktur, dan jasa. Di dalam sektor utama 

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sembilan sub sektor yang ditetapkan oleh 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebut dengan Jakarta Stock Exchange 

Industrial Classification (JASICA). Klasifikasi sub sektor tersebut diantaranya, 

sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri 

barang konsumsi, properti, real estate dan konstruksi bangunan, infrastruktur, 

utilitas, transportasi, keuangan, perdagangan jasa, dan investasi. 

Berdasarkan liputanenamnews, sektor industri manufaktur dinilai perlu 

memperbanyak terobosan ditengah ketatnya persaingan dengan pelaku usaha di 

kawasan Asia yang semakin ketat. Inovasi melalui pemanfaatan teknologi dan 

efisiensi proses produksi akan menjadi kunci bagi penguatan daya saing industri 

manufaktur di dalam negeri. Selama dua tahun terakhir, kontribusi sektor industri 

manufaktur terhadap PDB nasional terus menurun. Data Badan Pusat Statistik 

(BPS) menyebut pada tahun 2018, sektor ini hanya berkontribusi 19,82% terhadap 

produk domestik bruto (PDB) sebesar 14.837 triliun rupiah. Sementara pada tahun 

sebelumnya, industri manufaktur menyumbang 21,22% dari PDB RI sebesar 

13,588 triliun rupiah.  

Berdasarkan detiknews.com, pada juni 2020 kenaikan Purchasing Manager’s 

Index (PMI) manufaktur Indonesia menjadi 39,1% ini menandakan bahwa sektor 

industri manufaktur nasional perlahan pulih. Lonjakan indeks tersebut juga 

mendorong peningkatan kepercayaan sektor industri manufaktur terhadap 

berbagai langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya memacu 

roda perekonomian. Selain fokus mendukung pemulihan sektor industri dari 

pandemi Covid-19 melalui berbagai stimulus, Kementrian Perindustrian bersama 

pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai insentif bagi para calon investor 
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yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk super deductible tax 

sebesar 300% bagi industri yang mengembangkan fasilitas penelitian dan 

pengembangnnya di Indonesia dan sebesar 200% bagi industri yang 

mengembangkan kegiatan pendidikan vokasi di dalam negeri. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan sangat cepat, 

dimana hal tersebut berpengaruh pada perkembangan ekonomi dunia saat ini. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu perusahaan-perusahaan 

untuk selalu berinovasi, menciptakan produk-produk yang unik dan mampu 

bersaing di pasaran. Untuk mampu mengembangkan sebuah produk, perusahaan 

akan memerlukan modal sendiri atau modal yang didapatkan dari para calon 

investor dan investor dengan cara menerbitkan saham, baik saham biasa maupun 

saham preferen dengan cara menarik perhatian para investor tersebut. 

Research & Development merupakan kegiatan yang berperan dalam sebuah 

inovasi dan memiliki kepentingan komersial, dalam kaitannya dengan riset ilmiah 

murni dan perkembangan aplikatif di bidang teknologi. Penelitian dan 

pengembangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

agar mampu bertahan dan berkompetisi. Dengan melakukan kegiatan penelitian 

dan pengembangan, perusahaan dinilai mampu untuk menciptakan sebuah 

inovasi-inovasi terbaru. Selain bertujuan untuk mempertahankan perusahaan 

dalam persaingan ekonomi, juga merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan profit perusahaan. Perusahaan menciptakan produk baru atau 

memperbaharui produk yang sudah ada agar dapat menarik para konsumen 

sehingga loyal terhadap perusahaan dan nantinya akan berdampak pada 

peningkatan pendapatan bagi perusahaan. Sejumlah penelitian telah dilakukan 

untuk membuktikan secara empiris bahwa Research & Development memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan dapat diyakini 

memiliki peran penting dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan pada 

akhirnya akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Dengan bisnis 

berdasarkan pengetahuan, perusahaan lebih menekankan untuk mengelola aset 

tidak berwujud yang dimilikinya, yaitu pengetahuan dan kemampuan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, sehingga perusahaan mampu untuk bersaing 
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dengan kompetitornya dan tidak hanya bersaing lewat kepemilikan aset berwujud 

saja. Pada penelitian Mahdita (2016), menyatakan bahwa variabel intensitas 

Research & Development berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitiri, dkk (2019)  yang 

memberikan pernyataan bahwa intensitas Research & Development berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara pada hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lee dan Lee (2019) menyatakan bahwa intensitas Research 

& Development mempunyai hubungan negatif terhadap nilai perusahaan, namun 

hubungan negatif tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang bergerak di bidang 

bio teknologi. 

Bagi perusahaan manufaktur yang tidak hanya mengeluarkan modal sendiri 

untuk membiayai aktivitas perusahaannya, kebutuhan dana perusahaan tersebut 

juga dapat berasal dari luar perusahaan, yaitu sumber dana eksternal yang berasal 

dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang 

berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan, dana yang diperoleh dari 

para pemilik perusahaan merupakan modal sendiri. Perusahaan memerlukan suatu 

kebijakan yang tepat dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan agar tetap 

berkembang di masa mendatang. Manajer harus mampu mengambil keputusan 

dalam mengumpulkan dana, baik dana yang bersumber dari dalam maupun dana 

yang bersumber dari luar perusahaan. 

Di dalam dunia usaha pendanaan menjadi salah satu masalah yang cukup 

penting. Menurut Meythi, dkk (dalam Prastuti dan Sudiartha, 2016) terjadi 

kemunduran pada dunia usaha yang diakibatkan karena banyak lembaga keuangan 

yang mengalami kesulitan keuangan karena adanya kemacetan kredit pada dunia 

usaha yang tidak memperhitungkan batas maksimum pemberian kredit dimasa 

lalu oleh perbankan dan masalah disetujuinya kelayakan kredit. Salah satu 

antisipasi yang dapat dilakukan adalah dalam penetapan struktur modal 

perusahaan, dengan adanya perencanaan yang matang dalam menentukan struktur 

modal, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan lebih 

unggul dalam menghadapi persaingan bisnis. Dalam menentukan target struktur 

modal yang optimal, dituntut peran dari manajemen perusahaan. Pendanaan dari 
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penggunaan hutang memiliki kelemahan serta kelebihan. Kelebihan dalam 

penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan adalah dapat diperolehnya 

pengurangan pajak karena membayar hutang bunga, sedangkan kelemahan dalam 

penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan terletak pada munculnya biaya 

keagenan dan biaya kepailitan. 

Struktur modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang (debt financing) 

perusahaan, yaitu rasio leverage (pengungkit) perusahaan. Dengan demikian, 

hutang adalah unsur dari struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan 

kunci perbaikan produktivitas dan kinerja perusahaan. Teori struktur modal 

menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan (financial policy) perusahaan dalam 

menentukan struktur modal (bauran antara hutang dan ekuitas) bertujuan untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan (value of firm). Struktur modal yang optimal 

dalam suatu perusahaan adalah kombinasi dari utang dan ekuitas (sumber 

eksternal) yang memaksimumkan harga saham perusahaan. Pada saat tertentu, 

manajemen perusahaan menetapkan struktur modal yang ditargetkan, yang 

mungkin merupakan struktur modal yang optimal, meskipun target tersebut dapat 

berubah dari waktu ke waktu. Sejumlah faktor mempengaruhi keputusan 

mengenai struktur modal perusahaan, seperti stabilitas penjualan, strktur aktiva, 

leverage operasi, peluang pertumbuhan, tingkat profitabilitas, pajak penghasilan, 

tindakan manajemen dan sebagainya. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

struktur modal perusahaan adalah ukuran perusahaan, perusahaan yang lebih besar 

pada umumnya lebih mudah memperoleh pinjaman dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. 

Nilai perusahaan mencerminkan pandangan investor terhadap suatu tingkat 

keberhasilan perusahaan dimana sering dikaitkan dengan harga saham, sehingga 

apabila harga saham tinggi, maka nilai perusahaan dapat menjadi tinggi. 

Sementara itu, menurut Massie, dkk (2017) nilai perusahaan diartikan sebagai 

harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan 

dijual, nilai perusahaan dapat mencerminkan nilai aset yang dimiliki perusahaan 

seperti surat-surat berharga. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar 

percaya, tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek 



5 
 

 

perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan dapat diukur dari return saham, 

karena tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau 

pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu, Prasetya, dkk (dalam 

Dhani dan Utama, 2017). Harjito, dkk (2013) mengatakan bahwa nilai perusahaan 

sangat penting karena, dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti 

meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan 

dan dapat membedakan kualitas perusahaan tersebut dengan perusahaan lain. 

Menurut Wijaya (2014), nilai perusahaan dapat diukur dari harga saham yang 

stabil dan mengalami kenaikan dalam jangka panjang, harga saham yang tinggi 

cenderung menjadikan nilai perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi nilai 

perusahaan mengindikasi peningkatan laba pemegang saham. Sementara harga 

saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan 

penawaran investor.  

Dalam berinvestasi para investor maupun calon investor perlu mengumpulkan 

informasi sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi di pasar modal. Indikator yang biasanya digunakan para investor adalah 

tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas memberikan nilai yang 

objektif mengenai nilai investasi pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu, profit 

sebuah perusahaan merupakan harapan bagi investor maupun calon investor untuk 

mendapatkan sebuah return yang baik dalam melalukan investasi pada perusahaan 

tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal bersifat controllable 

artinya dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti kinerja perusahaan, keputusan 

keuangan, struktur modal, biaya ekuitas, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor 

eksternal dapat berupa tingkat suku bunga, fluktuasi nilai valas, dan keadaan pasar 

modal. Beberapa variabel tersebut memiliki hubungan dan pengaruh terhadap 

nilai perusahaan, namun hasil yang didapat hingga kini tidak konsisten.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manoppo dan Arie (2016) 

dengan judul pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 

2011 – 2014. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa struktur modal di dalam 
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perusahaan mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas 

tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, sementara pada penelitian 

Dhani dan Utama (2017) dengan judul pengaruh pertumbuhan perusahaan, 

struktur modal, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, menyatakan hal yang 

berbeda tentang struktur modal, dimana struktur modal mempunyai pengaruh 

terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Nilai perusahaan dapat ditentukan dengan profitabilitas, profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. Laba yang diperoleh perusahaan 

berasal dari penjualan dan keputusan investasi yang dilakukan perusahaan. 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik sehingga 

investor akan merespon positif dan harga saham meningkat. Perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan diminati sahamnya oleh  investor, 

apabila profitabilitas perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri dari 

kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat 

menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Untuk mengukur 

profitabilitas suatu perusahaan, dapat menggunakan Return on Asset (ROA), 

Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Gross Profit Margin 

(GPM). 

Dari beberapa faktor yang sudah diketahui yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan, maka nantinya akan memudahkan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kinerja agar dapat memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Dengan 

nilai perusahaan yang tinggi maka perusahaan memiliki nilai lebih dari sudut 

pandang investor, sehingga akan menarik para investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah 

struktur modal yang diterapkan didalam perusahaan, atau perbandingan modal 

sendiri dan modal asing, intensitas Research & Development, dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia, serta untuk membuktikan adanya ketidakkonsistenan antara temuan-

temuan yang bertentangan berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. 
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Faktor pertama, nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal pada 

perusahaan tersebut. Variabel struktur modal menurut Dhani dan Utama (2017) 

menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Nugroho (2016) 

menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktrima (2017). Sementara, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Manoppo dan Arie (2016) menunjukkan bahwa 

struktur modal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Faktor kedua, nilai perusahaan dipengaruhi oleh intensitas Research & 

Development. Variabel intensitas Research and Development pada penelitian yang 

dilakukan oleh Mahdita (2016) menunjukkan bahwa intensitas Research & 

Development berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Safitri, dkk (2019) yang juga menunjukkan hasil 

yang sama bahwa intensitas Research & Development berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoyriah 

(2018) menunjukkan bahwa intentistas Research & Development tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Faktor ketiga, nilai perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas dari perusahaan 

tersebut. Variabel profitabilitas pada penelitian yang dilakukan oleh Oktrima 

(2017) dan Dhani dan Utama (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

memliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara menurut Manoppo dan 

Arie (2016) dan Ayem dan Nugroho (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan dari hasil 

penelitian, maka penelitian ini dilakukan kembali untuk mengkonfirmasi temuan-

temuan dari hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan empat tahun 

pengamatan yaitu tahun 2016 – 2019. Pada penelitian ini menggunakan objek 

penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   
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Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebagai objek penelitian, dikarenakan perusahaan manufaktur 

merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan 

lain, sehingga dapat  melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan 

perusahaan yang lain. Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan 

terhadap krisis ekonomi, hal ini dikarenakan sebagian besar produk dari 

perusahaan manufaktur tetap dibutuhkan, sehingga sangat kecil kemungkinan 

untuk rugi. 

Berdasarkan gap empiris dan gap teoritis yang telah diuraikan maka peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Struktur Modal, Research & Development, dan 

Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2019”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui masalah yang 

ada pada penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah  struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur? 

2. Apakah research & development berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

manufaktur? 

3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

manufaktur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan manufaktur. 

2. Mengetahui apakah research & development berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan manufaktur. 

3. Mengetahui apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan manufaktur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori 

utama yang berkaitan dengan struktur modal, Research & Development, dan 

profitabilitas terhadap nilai dari sebuah perusahaan. Sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penerapannya. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran untuk akademisi dalam rangka mengkaji dan 

mengembangkannya, terutama yang berhubungan dengan nilai dari sebuah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna informasi 

untuk mengetahui penerapan teori tersebut pada perusahaan. 

1. Bagi perusahaan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan keuangan sehingga perusahaan dapat 

memperoleh keuntungan yang kebih maksimal. 

2. Bagi investor dapat menjadi bahan masukan atau informasi dalam 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

3. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

tambahan atau sebagai pembanding bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian sejenis.  
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