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BAB I 

PENDAHULU 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi di era globalisasi yang 

semakin berkembang telah mendorong persaingan yang semakin ketat dan 

membuat perusahaan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Nilai 

perusahaan menunjukan pandangan para investor akan prestasi perusahaan 

mengelola sumber dayanya. Semakin banyak investor yang membeli saham 

perusahaan maka harga saham tersebut akan meningkat kemudian nilai 

perusahaan akan naik. Naik turunnya harga saham suatu perusahaan 

menentukan nilai perusahaan di mata investor (Rina dan Monika, 2014).  

Persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi menyebabkan aspek 

keuangan perusahaan menjadi sangat penting dalam membangun dan 

menjamin kehidupan perusahaan. Dimana sebuah perusahaan pada umumnya 

didirikan dengan tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek perusahaan yaitu 

untuk memperoleh laba atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya 

dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sedangkan tujuan jangka 

panjang suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan 

(Irayanti dan Tumbel, 2014). Nilai perusahaan sangat penting bagi 

perusahaan. Perusahaan dengan nilai perusahaan yang baik merupakan 

perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik dan memiliki tingkat 

pengembalian yang baik pula. 
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Setiap perusahaan pasti menginginkan usahanya berjalan lancar 

bahkan dapat berkembang. Untuk mencapai hal tersebut tentu di perlukan 

biaya. Modal adalah suatu hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan 

karena modal digunakan untuk membiayai operasi juga mengembangkan 

bisnis. Modal dapat berasal dari modal sendiri maupun dari pinjaman atau 

hutang. Menurut Brigham dan Houston (2011), “Struktur modal yang optimal 

harus berada pada keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang 

memaksimalkan harga saham.” Oleh karena itu menentukan struktur modal 

yang optimal juga penting, apalagi bagi perusahaan yang go public di pasar 

modal. Dalam penyajian laporan keuangan pada pihak luar, struktur modal 

akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya 

mengutamakan sumber dari dalam perusahaan maka akan sangat mengurangi 

ketergantungannya kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana dari sumber 

internal sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain, selain 

menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan baik dari hutang 

maupun dengan mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan 

dananya. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap perusahaan membutuhkan 

dana untuk pengembangan bisnisnya. Pemenuhan dana tersebut berasal dari 

sumber internal ataupun eksternal. Karena itu, para menejer keuangan dengan 

tetap memperhatikan cost of capital perlu menentukan struktur modal dalam 

upaya menetapkan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal 

sendiri atau dipenuhi dengan modal asing.  
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Masalah  stuktur modal merupakan masalah penting bagi setiap 

perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan 

mempunyai efek yang langsung terhadap posisi finansialnya. Bagi perusahaan 

yang mencari keuntungan biasanya mengutamakan keuntungan bagi 

pemiliknya atau pemegang saham. Pemegang saham dengan membeli saham 

berarti mengharapkan return tertentu dengan resiko minimal. Dengan 

tingginya tingkat return yang diperoleh pemegang saham maka para 

pemegang saham akan tertarik dan harga saham semakin tinggi, sehingga 

kesejahteraan pemegang saham akan meningkat. Disamping itu juga bertujuan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan melakukan 

pengembangan usahanya. 

Perusahaan dengan skala ukuran yang besar, maka akan berdampak 

pada naiknya harga saham dan nilai perusahaan pun akan tinggi. Perusahaan 

dengan ukuran yang besar dianggap lebih mampu memberikan tingkat 

pengembalian investasi sehingga akan mengurangi ketidak pastian investor 

terhadap perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diukur dengan besarnya 

total aset yang dimiliki perusahaan. Sebuah perusahaan yang ukurannya besar 

dan sahamnya tersebar luas, biasanya memiliki kekuatan tersendiri dalam 

menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba lebih tinggi karena usaha atau bisnisnya didukung oleh aset yang besar 

sehingga kendala perusahaan seperti peralatan yang memadai dan sebagainya 

dapat diatasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuni dan Suryantini (2014), Gill dan Obradovish (2012) serta Seftiani 
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(2011) tetapi hasil negatif ditemukan pada penelitian Prastuthi dan Sudiartha 

(2016). 

Efektivitas penggunaan aktiva  di cari dengan menggunakan rumus 

Total Asset Turnover  (TATO). TATO merupakan perputaran aktiva 

perusahaan yang diukur melalui volume penjualan. Alasan pemilihan rasio ini 

karena keefektifan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan 

menggunakan aktivanya akan ditunjukkan melalui perhitungan TATO. 

Tingginya nilai Total Asset Turnover menunjukkan semakin efektif 

penggunaan aktiva perusahaan dalam rangka memperoleh laba dari penjualan 

perusahaan. Semakin tinggi TATO menunjukkan bahwa pendayagunaan aset 

perusahaan dalam rangka memperoleh penjualan akan semakin tinggi. 

Tingginya pendayagunaan aset tersebut akan diapresiasi oleh pasar dengan 

semakin tingginya harga saham  perusahaan.Disamping itu TATO mempunyai 

pengaruh positif pula terhadap nilai perusahaan, sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh Alivia (2013). 

Dalam penelitian ini sektor yang dipilih adalah sektor properti dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2012 - 2016. Perusahaan properti dan real 

estate adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Di indonesia 

perusahaan properti dan real estate dapat berkembang  pesat, hal ini terlihat 

dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke 

periode semakin banyak. Alasan peneliti memilih perusahaan ini karena 

perusahaan properti dan real estate  memiliki prospek yang cerah dimasa yang 

akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah 
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besar, semakin banyaknya pembangunan di sektor perumahaan, apartemen, 

pusat-pusat perbelanjaan dan gedung-gedung perkantoran. Namun perusahaan 

properti dan real estate merupakan perusahaan dengan karakteristik yang sulit 

untuk diprediksi dan mempunyai resiko tinggi, hal ini disebabkan pembiayaan 

atau sumber dana utama sektor ini pada umumnya diperoleh melalui kredit 

perbankan, sementara sektor ini beroperasi dengan menggunakan aktiva tetap 

berupa tanah dan bangunan.   

Pada tahun 2012 sektor properti dan real estate mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi, karena rendahnya suku bunga acuannya (BI 

rate) sebesar 5,75%. Kebijakan suku bunga ini merupakan terendah dalam 

sejarah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Bank-bank 

komersial indonesia mengalami kenaikan pinjaman hipotek yang cukup 

signifikan. Sehingga di tahun 2012 dari 45 perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 26 perusahaan yang tercatat 

mengalami pertumbuhan laba bersih lebih dari 50 %, dan jelas harga properti 

di Indonesia meningkat sejalan dengan itu (pada umumnya harga properti 

residensial bertumbuh hampir 30% per tahun antara 2011 dan 2013). Ini alasan 

mengapa sektor properti dan real estate tahun 2012 mengalami kenaikan yang 

cukup tinggi.  

Namun ketika memasuki kuartal II dan III di tahun 2013, Bank 

Indonesia mengetatkan kebijakannya. BI menaikkan persyaratan uang muka 

minimum dan memotong pinjaman hipotek untuk kepemilikan rumah kedua. 

Bank-bank juga dilarang memberikan pinjaman untuk properti-properti yang 
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masih dalam proses pembangunan. Sehingga perusahaan  properti dan real 

estate mengalami perlambatan. Faktor lain yang memperlambat perusahaan 

properti dan real estate adalah , meningkatnya BI  rate  atau tingkat suku 

bunga acuan sebesar 7,5% yang menyebabkan peningkatan suku bunga kredit 

serta diberlakukannya  Loan To Value  (LTV) oleh BI, melemahnya nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika, serta meningkatnya tarif dasar listrik dan harga 

BBM yang naik lebih dari 40% menyebabkan mahalnya harga material 

bangunan sehingga berdampak pada meningkatnya harga properti 

(www.rumah.com). 

Pada pertengahan 2014 Indonesia mengadakan pemilihan legislatif dan 

presiden, menyebabkan ketidak jelasan politik (dan karenanya ketidak jelasan 

perekonomian juga) yang besar. Menjelang pemilihan-pemilihan ini, para 

pengembang indonesia cenderung menunda proyek-proyek baru (penundaan 

proyek-proyek properti juga merupakan dampak dari menurunnya pencairan 

pinjaman hipotek dan BI rate yang lebih tinggi). Bersama-sama, faktor-faktor 

ini menyebabkan penurunan pasar properti indonesia. Contohnya, indeks harga 

properti hunian, data dari bank indonesia di tahun 2014 menurun sebesar 

6,3%, turun dari tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 11,5% pada setahun 

sebelumnya (terlebih lagi inflasi indonesia naik 8,4% di 2014, karenanya 

melebihi kecepatan pertumbuhan indeks harga properti). Penurunan terbesar 

untuk pertumbuhan properti dirasakan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok 

Tangerang, Bekasi, Surabaya dan Bandung.  

http://www.rumah.com/
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Surve dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penjualan properti 

hunian di kuartal 1 tahun 2015 mencatat pertumbuhan 26,6% dibandingkan 

dengan 40,1% di kuartal ke-4 tahun 2014. Sedangkang penjualan rumah pada 

kuartal II-2015 hanya tumbuh 10,84 persen atau tak sampai setengah dari dari 

kuartal 1 tahun 2015 Penurunan penjualan tersebut paling banyak terjadi untuk 

rumah kelas menengah dan diperkirakan akan berlanjut pada kuartal III-2015. 

Sementara itu tingkat pencairan pinjaman hipotek di bank-bank untuk rumah 

dan apertemen di kuartal 1 tahun 2015 naik hanya 0,12% dibandingkan kuartal 

sebelumnya. Perlambatan bisnis properti yang terjadi menyebabkan setiap 

perusahaan  berusaha untuk tetap dapat meningkatkan penjualan dalam 

memperoleh laba yang maksimal, sehingga persaingan akan menjadi semakin 

ketat antar perusahaan.  

Gambar 1.1 

 

Rendahnya pertumbuhan properti membuat indeks harga saham sektor 

ini turun. Awal tahun 2015 indeks saham properti pada Bursa Efek Indonesia 

berada pada level 532,96. Indeks ini sempat naik hingga menyentuh level 

tertinggi pada akhir Februari ke posisi 580,71. Kinerja sektor properti yang 
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kurang baik membuat indeks sahamnya pun turun, bahkan mencapai 496,91 

pada penutupan perdagangan pekan lalu. 

Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) menilai bahwa pasar properti di 

tahun 2016 akan mulai bangkit meskipun perekonomian di Indonesia masih 

belum kondusif. Panangian Simanungkalit, Direktur Eksekutif Pusat Studi 

Properti Indonesia (PSPI) mengatakan bahwa pada dasarnya pasar properti  

tidak akan terpengaruh dengan adanya gejolak perekonomian yang tidak stabil 

saat ini.  Salah satu ketidak stabilan dalam perekonomian di Indonesia diwarnai 

oleh adanya kebijakan ekonomi Bank Sentral Amerika Serikat berhubungan 

rencana kenaikan suku bunga yng mengacu pada Fed Rate.Dampak dari 

kenaikan suku bunga dari "The fed” akan akan membuat rupiah menjadi Rp 

14.000 per dolar AS, namun hal ini tidak akan berdampak pada industri 

properti, terutama pada  harga properti yang nilainya di bawah Rp 1 miliar.  

Pertumbuhan properti akan terjadi disebabkan dari  berbagai 

infrastruktur yang dibangun oleh  Pemerintah sekarang ini, hal ini  dapat mulai 

dirasakan hasilnya pada tahun depan. Disamping  itu, berbagai stimulus 

ekonomi tahun depan yang berkaitan dengan industri properti pun akan mulai 

dapat  dirasakan dampaknya. Kebijakan pelonggaran pada kredit properti yang 

melalui LTV (Loan to Value) dari Bank Indonesia (BI)  yang diumumkan pada 

Juli 2015 lalu, baru akan terasa dampaknya di tahun 2016. Pelonggaran LTV 

ini adalah berupa penurunan batas uang muka yang harus dibayarkan oleh 

konsumen di dalam pengajuan  Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
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Besaran LTV untuk kepemilikan rumah pertama rencananya  dinaikkan 

dari 80% naik menjadi 90% dengan demikian besaran uang muka atau down 

payment (DP) yang harus ditanggung konsumenpun turun dari sebelumnya 

sekitar 20%-30% turun menjadi 10%. Masih banyak lagi stimulus ekonomi 

lainnya  yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendongkrak daya beli 

masyarakat terhadap unit perumahan. Dengan demikian berdasarkan 

pertumbuhan tersebut tentu tidak akan terjadi pada semua kelas harga properti 

yang ditawarkan. Menurutnya, pasar properti di tahun 2016 akan lebih banyak 

bergerak ke segmen kelas menengah ke bawah.Berdasarkan adanya kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah lebih banyak tertuju kepada mereka yang 

secara kemampuan ekonomi masih terbatas tetapi mereka  benar-benar 

membutuhkan tempat tinggal. 

Menurut Panangian, “pasar perumahan untuk kelas menengah ke 

bawah yang harganya dibawah Rp 600 juta akan naik  8-10%. Sedangkan 

untuk kelas apartemen menengah yang memiliki harga  kurang dari Rp 1 

miliar akan mengalami kenaikan sebesar 10-12%. Sementara segmen  

perumahan dan apartemen kelas atas masih akan stagnan,"ujar Panangian. 

(www.peluangproperti.com). 

Mengacu pada data Bank Indonesia, sepanjang kuartal ketiga tahun 

2016 sebanyak 56,24% pengembang di Indonesia mengandalkan dana internal 

perusahaan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan proyek mereka. 

Tak ada pilihan, para pengembang harus semakin kreatif dalam mengangkat 

keunggulan proyeknya di tahun ini agar cepat diserap pasar,” ujar Wasudewan, 

Country Manager Rumah.com 

http://www.peluangproperti.com/
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Country General Manager Rumah123 Ignatius Untung memprediksi 

rebound pasar properti akan terwujud pada 2017. Tren positif sudah terlihat 

melalui Rumah123 mendekati akhir 2016 ini.”Tercatat adanya growth yang 

sangat baik dari sisi penjualan properti sesuai data kami. Total pertumbuhan 

penjualan pada 2016 naik mencapai 180 persen dibanding 2015,” ujar Untung 

pada acara Property Outlook 2017 yang mengambil tema “Rebound di Sektor 

Properti Yang Tak Lagi Cuma Mimpi”, Rabu (14/12). Dalam data yang diolah 

Business Intelligence Rumah123 terlihat kenaikan nilai penjualan yang 

mencengangkan terjadi pada unit landed house. Kenaikannya nyaris 

menyentuh 200 persen, tepatnya 192 persen.Pertumbuhan minat konsumen 

terhadap rumah jangkung atau apartemen juga tak kalah pesat. Penjualan 

apartemen tumbuh mencapai 178 persen. Tren peningkatan penjualan, lanjut 

Untung, terjadi mulai pada semester II-2016. “Dan itu terus meningkat pada 

bulan-bulan akhir 2017, sekitar jelang akhir tahun, di mana tertinggi terjadi 

pada Oktober 2016,” kata Untung. Tak hanya penjualan, Rumah123 juga 

mencatatkan pertumbuhan proyek. Banyak developer besar melanjutkan yang 

sempat tertunda, atau bahkan membangun proyek-proyek baru.  

Dalam Survei Harga Properti Residensial Pasar Primer triwulan III 

2016, pertumbuhan penjualan properti residensial di triwulan III-2016 

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 4,02% (qtq) 

menjadi 4,65% (qtq). Peningkatan penjualan terjadi pada semua tipe rumah, 

terutama rumah tipe kecil sejalan dengan program pembangunan rumah murah 

yang direncanangkan pemerintah.  

Demikian persaingan yang semakin ketat akan mempengaruhi kondisi 

perusahaan, sehingga perusahaan harus mampu untuk dapat mengelola aktiva, 
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hutang, modal serta penjualannya dengan baik agar dalam kondisi bisnis yang 

mengalami perlambatan, keuangan perusahaan tidak terpengaruh dan tetap 

dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti dapat 

merumus  suatu masalah yaitu : 

1. Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaa 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016 ?  

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-

2016? 

3. Apakah efektivitas penggunaan aktiva bengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-

2016?  

4. Apakah struktur modal, ukuran perusahaan dan efektivitas penggunaan 

aktiva bepengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016 ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian 

yang hendak dicapai adalah : 
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1. Untuk mengetahui apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-

2016. 

2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-

2016. 

3. Untuk mengetahui apakah efektivitas penggunaan aktiva berpengaru 

terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2012-2016. 

4. Untuk mengetahui apakah struktur modal, ukuran perusahaan dan 

efektivitas penggunaan aktiva berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain, 

yaitu : 

1. Bagi penulis akan menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan 

khususnya dalam fakultas ekonomi jurusan akuntansi mengenai  laporan 

arus kas sebagai alat ukur menilai kinerja pada suatu perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk 

mengetahu kinerja perusahaan selama beberapa priode, dan kemakmuran 

pemegang saham yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Bagi investor  dan akademisi memberikan referensi untuk penambahan 

dan pengembangan dalam penelitian di masa yang akan datang. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisa. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk membantu     

memecahkan masalah penelitian. Dan pandangan islam,penelitian 

terdahulu,dan kerangka pemikiran 

BAB III :  METODE PENELITIAN   

  Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan. Jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis 

data 

BAB IV : PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang, analisis data, dan pembahasan dari hasil 

analisis yang telah dilakukan. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan hasil penelitian, yang 

memuat kesimpulan atas hasil dari analisis penelitian, dan saran-

saran yang dapat diberikan penulis.  

 


