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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ekonomi masa kini terus berkembang pesat mengakibatkan kegiatan 

investasi menjadi hal yang paling sering terjadi di masyarakat terutama para 

investor. Setiap perusahaan terus berusaha meningkatkan nilai perusahaan karena 

nilai tersebut merupakan cerminan dari kinerja perusahaan sehingga mampu 

mempengaruhi persepsi para pemegang saham pada perusahaan tersebut. Beberapa 

pemegang saham atau investor mengutarakan bahwa beberapa aspek yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan ialah penilaian auditor, rasio hutang, dan juga 

likuiditas perusahaan. Namun bagi manajer, salah satu faktor dalam pengambilan 

keputusan adalah capital structure atau struktur modal serta kepemilikan kas atau 

cash holdings (Ha & Tai, 2017).  

Dalam Modigliani dan Miller (1958) memperlihatkan bahwa dalam dunia 

tanpa gesekan, financial leverage tidak memiliki terkaitan dengan nilai perusahaan 

namun di dunia adanya pembayaran bunga yang dapat dikurangkan dari pajak, nilai 

perusahaan dan struktur modal saling berhubungan secara positif. Modigliani dan 

Miller (1963) membuat 2 proposisi di bawah kondisi pasar modal yang sempurna 

yakni proposisi pertama ialah nilai perusahaan tidak bergantung dengan struktur 

modalnya sedangkan proposisi kedua mengenai biaya ekuitas untuk perusahaan 

leverage sama dengan biaya ekuitas untuk perusahaan yang tidak menguntungkan 

ditambahkan dengan premi tambahan untuk risiko keuangan. Namun pada teori 

trade-off (Myers, 1984), teori pecking order (Shyam-sunder & Myers, 1999) dan 

teori biaya agensi (Jensen & Meckling, 1976) mengemukakan bahwa apabila 
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sebuah keputusan struktur modal adalah tidak relevan di pasar sempurna sehingga 

ketidaksempurnaan yang ada di dunia nyata ini dapat dijadikan acuan untuk 

relevansinya. Kondisi tersebut membuat keputusan struktur modal suatu 

perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan saham dan risiko pemegang 

sahamnya yang mengakibatkan nilai pasar saham dapat dipengaruhi oleh keputusan 

struktur modal. Karena hal tersebut, perusahaan harus dapat mengarahkan nilai dari 

struktur modal sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, 

Dimitrov dan Jain (2008) juga menemukan bahwa nilai saham mengalami 

penurunan jika hutang dalam struktur modal mengalami peningkatan, dan 

penurunan nilai saham menyebabkan pengurangan transaksi perusahaan dan 

menurunnya nilai perusahaan. Penelitian lain menunjukkan bahwa hutang 

berjangka pendek dan berjangka panjang membuktikan dampak yang berbeda 

kepada nilai perusahaan serta likuiditas perusahaan dimana perusahaan dengan 

rasio hutang berjangka pendek besar dapat mengakibatkan ukuran perusahaan, 

likuiditas aset dan harga saham akan menurun dan dimana perusahaan dengan 

besarnya rasio hutang berjangka panjang mengakibatkan hal yang sebaliknya 

(Ferreira & Vilela, 2004).  

Manajemen yang ingin mencapai target memaksimalkan nilai pemegang 

saham atau nilai perusahaan, manajer harus mengatur cash holdings berada pada 

kondisi dimana biaya marjinal atau marginal cost sederajat dengan manfaat 

marjinal atau marginal benefit dari cash holdings (Opler, Pinkowitz, Stulz, & 

Williamson, 1999). Memegang uang tunai dalam perusahaan memiliki beberapa 

keuntungan. Pertama, untuk motif pencegahan dimana perusahaan akan 

mempertahankan likuiditas perusahaan demi memenuhi kontijensi yang tidak 
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terduga dengan cara menyimpan uang tunai untuk menghadapi kemungkinan 

kekurangan uang tunai sehingga dapat mengurangi ketidakpastian arus kas. Kedua, 

untuk motif transaksi dimana perusahaan membutuhkan likuiditas perusahaan agar 

dapat menghadapi kekurangan biaya investasi (Keynes, 1936). Dengan memegang 

uang tunai, maka perusahaan dapat melakukan investasi tanpa memerlukan dana 

luar yang pasti memiliki biaya yang tinggi. Adanya beberapa manfaat tersebut 

membuat cash holdings berharga bagi pemegang saham dikarenakan uang tunai 

tersebut dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Biaya dari memegang uang tunai 

yang timbul dari likuidasi dikenal sebagai biaya kesempatan dari kepemilikan uang 

tunai (opportunity cost of cash holdings). Hal ini adalah pendekatan dari sudut 

pandang static trade-off theory (Myers, 1984). Namun di sisi lain, pecking order 

theory mengemukakan bahwa perusahaan tidak memiliki cash holdings pada titik 

optimal, cash holdings sebagai nilai yang digunakan untuk mengimbangi perbedaan 

antara laba ditahan dengan biaya investasi masa depan. Pada prinsipnya, saat laba 

ditahan tidak mencukupi untuk pembiayaan investasi baru maka perusahaan dapat 

menggunakan uang tunai demi mengatasi kekurangan tersebut, dan jika perusahaan 

tidak memiliki pilihan lain maka perusahaan akan menggunakan hutang (Ferreira 

& Vilela, 2004).  

Berlandaskan penjabaran di atas memperlihatkan bahwa capital structure 

dan cash holdings pada nilai perusahaan sangat penting dalam sebuah perusahaan 

sehingga penulis mulai terdorong untuk melakukan penelitian dengan topik: 

“Analisa Pengaruh Struktur Modal dan Cash Holdings terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian  

Ekonomi pasar sempurna, dimana tidak ada friksi, biaya transaksi dan 

pajak merupakan cara perusahaan membiayai investasi agar tidak akan relevan 

dengan nilai perusahaan (Modigliani & Miller, 1958).  Namun menurut Portal, 

Zani, dan Silva (2012), pasar keuangan tidak dapat didefinisikan dengan cara 

seperti itu, friksi dan biaya transaksi memang merupakan kendala nyata yang 

dihadapi oleh perusahaan ketika memilih strategi pembiayaan perusahaan. Pilihan 

antara hutang, pembiayaan ekuitas dan tingkat leverage yang dihasilkan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Kerangka teori yang diusulkan untuk mengevaluasi rasional dan 

konsekuensi dari pilihan struktur modal ada 2 teori yang menonjol: teori trade-off 

statis (the static trade-off theory) dan teori pecking order (the pecking order theory). 

Teori trade-off statis menyampaikan adanya tingkatan target rasio hutang pada 

ekuitas, dimana nilai sekarang dari manfaat pajak (tax-shields) akan sama dengan 

biaya resiko kebangkrutan (financial distress cost), titik dimana nilai perusahaan 

akan dimaksimalkan (Shyam-sunder & Myers, 1999). Teori kedua, teori pecking 

order mengusulkan bahwa perilaku perusahaan dalam pendanaan didasarkan pada 

hierarki biaya dana dengan sumber pendanaan internal atau laba ditahan sebagai 

prioritas utama. Saat perusahaan tidak dapat menyeimbangkan persyaratan sumber 

pendanaan mereka untuk membiayai proyek-proyek baru dengan kas internal 

perusahaan maka perusahaan memprioritaskan mengontrak hutang daripada 

menerbitkan saham baru (Myers, 1984). Di Indonesia cenderung mengikuti teori 

trade-off statis karena teori tersebut memiliki variabel penjelas yang lebih baik 

daripada  teori pecking order (Luh et al., 2017). 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bersumber pada pembahasan di atas, maka pertanyaan yang tepat yaitu 

antara lain: 

1. Apakah rasio hutang jangka pendek atau the ratio of short-term debt 

berpengaruh signifikan pada cash holdings? 

2. Apakah rasio hutang jangka panjang atau the ratio of long-term debt 

memiliki pengaruh signifikan pada cash holdings? 

3. Apakah nilai pasar ekuitas atau market value of equity memiliki pengaruh 

signifikan pada cash holdings? 

4. Apakah capital expenditures memiliki dampak signifikan pada cash 

holdings? 

5. Apakah aktiva tetap atau fixed assets memiliki dampak signifikan pada 

cash holdings? 

6. Apakah biaya penjualan, umum dan administrasi atau selling, general and 

administrative expenses memiliki pengaruh signifikan pada cash 

holdings? 

7. Apakah laba operasional bersih atau net operating revenue memiliki 

pengaruh signifikan pada cash holdings? 

8. Apakah rasio hasil dividen atau dividend yield memiliki pengaruh 

signifikan pada cash holdings? 

9. Apakah rasio hutang jangka pendek atau the ratio of short-term debt 

memiliki pengaruh signifikan pada nilai perusahaan? 

10. Apakah rasio hutang jangka panjang atau the ratio of long-term debt 

memiliki pengaruh signifikan pada nilai perusahaan? 
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11. Apakah cash holdings berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan? 

12. Apakah laba operasional bersih atau net operating revenue memiliki 

pengaruh signifikan pada nilai perusahaan? 

13. Apakah capital expenditures berpengaruh signifikan pada nilai 

perusahaan? 

14. Apakah return on invested capital berpengaruh signifikan pada nilai 

perusahaan? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan atas pelaksanaan pengkajian ini yakni mencari bukti empiris 

mengenai beberapa hal berikut: 

1. Pengaruh rasio hutang jangka pendek atau the ratio of short-term debt 

pada cash holdings. 

2. Pengaruh rasio hutang jangka panjang atau the ratio of long-term debt 

pada cash holdings. 

3. Pengaruh nilai pasar ekuitas atau market value of equity pada cash 

holdings. 

4. Pengaruh capital expenditures pada cash holdings. 

5. Pengaruh aktiva tetap atau fixed assets pada cash holdings. 

6. Pengaruh biaya penjualan, umum dan administrasi atau selling, general 

and administrative expenses pada cash holdings. 

7. Pengaruh laba operasional bersih atau net operating revenue pada cash 

holdings. 

8. Pengaruh rasio hasil dividen (dividend yield) pada cash holdings. 
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9. Pengaruh rasio hutang jangka pendek (short-term debt ratio) pada nilai 

perusahaan. 

10. Pengaruh rasio hutang jangka panjang (long-term debt ratio) kepada nilai 

perusahaan. 

11. Pengaruh cash holdings pada nilai perusahaan. 

12. Pengaruh laba operasional bersih (net operating revenue) kepada nilai 

perusahaan. 

13. Pengaruh capital expenditures kepada nilai perusahaan. 

14. Pengaruh return on invested capital kepada nilai perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dari pengujian pengkajian ini, penulis berharap mampu memberi manfaat 

antara lain: 

1. Untuk perusahaan dan investor, mampu memberi suatu penilaian pada 

suatu perusahaan berdasarkan nilai struktur modal dan juga kebijakan 

penggunaan cash holdings. 

2. Bagi akademis, laporan ini diharapkan bisa menjadi motivasi serta bahan 

acuan penelitian selanjutnya. 

3. Sangat diharapkan bagi penelitian ini agar bermanfaat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi serta memberikan 

pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh struktur modal, cash 

holdings pada nilai perusahaan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penggambaran secara umum atas isi dari semua bab yang telah disusun 

dalam laporan penelitian ini akan dijabarkan di bawah ini: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama mencakup latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan dalam pembuatan laporan skripsi ini. Alasan 

mengapa penulis melakukan penelitian ini serta gambaran penelitian yang 

dilakukan penulis akan dibahas di pendahuluan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ke-2 akan menggambarkan teori dan perkiraan sementara dari 

penelitian terdahulu dan terdiri atas beberapa teori yang dibutuhkan dalam 

penelitian, model penelitian terdahulu, komponen yang mempengaruhi 

variabel dependen, perumusan hipotesis dan metode penelitian ini.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab yang menjabarkan variabel, objek dan rancangan metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Bab ketiga mencakup rancangan 

penelitian, objek penelitian, pengertian dari semua variabel beserta skala 

pengukurannya, teknik pengumpulan data penelitian dan terakhir metode 

analisa data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat memperlihatkan semua hasil pengujian data, analisis 

penelitian beserta pembahasan setelah melakukan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab yang terakhir terdiri dari kesimpulan semua hasil uji penelitian ini, 

rekomendasi dan keterbatasan dari penulis yang dapat menjadi bahan 

referensi bagi penelitian berikutnya. 
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