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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian 

sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan 

perbedaan yang mendukung dalam penelitian ini. 

1. Triyono, Kharis Raharjo, dan Rina Arifati (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, 

struktur kepemilikan, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Sampel penelitian sebanyak 56 perusahaan manufaktur yang go public di Bursa 

Efek Indonesia selama 5 tahun, sehingga data yang diolah sebanyak 280 data 

dengan metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak ada pengaruh secara 

statistik signifikan antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, (2) tidak 

ada pengaruh secara statistik signfikan antara kepemilikan manajerial terhadap 

nilai perusahaan, (3) tidak ada pengaruh secara statistik signifikan antara 

kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan (4) ada pengaruh secara 

statistik signifikan dan positif antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan, (5) 

ada pengaruh secara statistik signifikan dan positif antara ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan. 
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Persamaan dengan penelitian saat ini: 

1. Penelitian terdahulu dengan saat ini menggunakan kepemilikan manajerial 

dan ukuran perusahaan sebagai variabel independennya.  

2. Tujuan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu menganalisis pengaruh 

kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014, sedangkan pada penelitian saat 

ini menggunakan sampel perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Pada penelitian terdahulu membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan yaitu kebijakan dividen, struktur kepemilikan, kebijakan 

hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Pada penelitian saat ini 

membahas pengaruh kepemilikan manajerial, struktur modal, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.  

2. Mawar Sharon R. Pantow, Sri Murni, dan Irwan Tang (2015) 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan yaitu diantaranya pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, ROA, 

dan struktur modal pada perusahaan yang tercatat pada Indeks LQ 45. Periode 

penelitian yaitu tahun 2009-2013. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik 

Purposive Sampling dan diperoleh 20 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil 

analisis data disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan berpengaruh Negatif 
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tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan ROA dan Struktur Modal 

berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Bagi para investor 

diharapkan untuk dapat memperhatikan Return on Asset dan Struktur Modal 

sebelum berinvestasi. 

Persamaan dengan penelitian saat ini: 

1. Penelitian terdahulu dengan saat ini menggunakan ukuran perusahaan dan 

struktur modal sebagai variabel independennya. 

2. Tujuan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu menganalisis pengaruh 

ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang tercatat 

pada Indeks LQ 45 periode 2009-2013, sedangkan pada penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Pada penelitian terdahulu membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan yaitu pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, ROA, 

dan struktur modal. Pada penelitian saat ini membahas pengaruh 

kepemilikan manajerial, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.  

3. Ta’dir Eko Prasetia, Parengkuan Tommy, Ivone S. Saerang (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal (DER), 

ukuran perusahaan (Total Asset), dan risiko perusahaan (Beta) terhadap nilai 

perusahaan (PBV), secara simultan maupun parsial. Sampel penelitian ini adalah 
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perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen 

dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Struktur 

modal mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, risiko perusahaan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan dengan penelitian saat ini: 

1. Penelitian terdahulu dengan saat ini menggunakan struktur modal dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel independennya. 

2. Tujuan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu menganalisis pengaruh 

struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, sedangkan pada 

penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan food and beverages 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Pada penelitian terdahulu menguji pengaruh struktur modal (DER), ukuran 

perusahaan (Total Asset), dan risiko perusahaan (Beta) terhadap nilai 

perusahaan (PBV). Pada penelitian saat ini menguji pengaruh kepemilikan 

manajerial, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan.  
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4. Putu Yunita S. Dewi, Gede Adi Yuniarta, Ananta W. Tungga Atmadja 

(2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia secara parsial maupun secara simultan. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pada perusahaan yang masuk 

ke dalam LQ 45 sebanyak 35 perusahaan pada periode 2008, 34 perusahaan pada 

periode 2009, 40 perusahaan pada periode 2010, 42 perusahaan pada tahun 2011 

dan 43 perusahaan pada periode 2012. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan sampel jenuh semua perusahaan yang masuk ke dalam LQ 45 

menjadi bagian dari penelitian. Metode analisis data yang digunakan, yaitu 

analisis regresi berganda dan pengujian data dilakukan dengan dibantu oleh 

Program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 19.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas masing-masing berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ 45 di BEI periode 

2008-2012. Secara simultan hasil penelitian ini berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ 45 di BEI periode 2008-2012.  

Persamaan dengan penelitian saat ini: 

1. Penelitian terdahulu dengan saat ini menggunakan struktur modal dan 

pertumbuhan perusahaan sebagai variabel independennya. 

2. Tujuan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu menganalisis pengaruh 

struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. 
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Perbedaan dengan penelitian saat ini: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan LQ 45 di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012, sedangkan pada penelitian saat 

ini menggunakan sampel perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Pada penelitian terdahulu menguji pengaruh struktur modal, pertumbuhan 

perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian 

saat ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial, struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan.  

5. Ismatul Izza (2014) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan utang 

(DER), pertumbuhan perusahaan (perubahan total aktiva), dan profitabilitas 

(ROE) terhadap nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan JII tahun 2011-2013. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh 

menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan metode 

dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DER 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, perubahan total aktiva juga tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan ROE berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 
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Persamaan dengan penelitian saat ini: 

1. Penelitian terdahulu dengan saat ini menggunakan pertumbuhan 

perusahaan sebagai variabel independennya. 

2. Tujuan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu menganalisis  

pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

3. Data yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling dengan 

beberapa kriteria, serta teknik pengumpulan data dalam penelitian 

diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi 

Perbedaan dengan penelitian saat ini: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan JII tahun 

2011-2013, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sampel 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015. 

2. Pada penelitian terdahulu menguji pengaruh kebijakan utang, pertumbuhan 

perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian 

saat ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial, struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan.  

6. Dewa  Ayu Prati dan I Made Dana (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 

kepemilikan manajerial, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-

2010. Penentuan sampel menggunakan metode purposive samplingdan 



18 

 

 
 

menggunakan model analisis regresi linear berganda. Hasil uji statistik 

menunjukkan struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan dengan penelitian saat ini: 

1. Penelitian terdahulu dengan saat ini menggunakan struktur modal sebagai 

variabel independennya. 

2. Tujuan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu menganalisis pengaruh 

struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini: 

1. Pada penelitianterdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010, sedangkan 

pada penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Pada penelitian terdahulu menguji pengaruh struktur modal, kepemilikan 

manajerial, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Pada 

penelitian saat ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial, struktur 

modal, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

7. Dwi Sukirni (2012) 

Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen, kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2011. Sampel diambil sampel perusahaan 

purposive sampling yang berbasis teknik yang didasarkan pada kriteria tertentu. 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dan analisis regresi beganda.  

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) variabel yang berhubungan dengan 

kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

(2) kepemilikan institusi berpengaruh signifikan variabel adalah positif pada nilai 

perusahaan. (3) Kebijakan dividen variabel tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. (4) efek utang variabel Kebijakan positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan dengan penelitian saat ini: 

1. Penelitian terdahulu dengan saat ini menggunakan kepemilikan manajerial 

sebagai variabel independennya. 

2. Tujuan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu menganalisis pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini: 

1. Pada penelitianterdahulu menggunakan sampel semua perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2011, sedangkan 

pada penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Pada penelitian terdahulu menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, kebijakan hutang terhadap 
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nilai perusahaan. Pada penelitian saat ini menguji pengaruh kepemilikan 

manajerial, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

8. Anup Chowdhury dan Suman Paul Chowdury (2010) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari struktur 

modal pada nilai perusahaan. Populasi penelitian ini adalah 77 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Dhaka (DSE) dan Bursa Efek Chittagong (CSE) periode 

1999-2003 dari Bangladesh. Serta menggunakan data sekunder dari perusahaan 

publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Dhaka dan Bursa Efek Chittangong 

dan menggunakan beberapa alat statistik untuk menganalisis semua informasi 

keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel analisis diambil dari empat sektor 

yang paling dominan industri yaitu makanan & minuman, bahan bakar & listrik, 

bahan kimia & farmasi untuk menyediakan analisis komparatif. Penelitian ini 

dengan hati-hati berusaha untuk memilih sejumlah faktor yang penting untuk 

meningkatkan struktur modal perusahaan serta mengambil pergerakan selanjutnya 

untuk mencapai kesuksesan. Hasil dari penelitian ini yaitu struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan dengan penelitian saat ini: 

1. Penelitian terdahulu dengan saat ini menggunakan struktur modal sebagai 

variabel independennya. 

2. Tujuan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu menganalisis pengaruh 

struktur modal terhadap nilai perusahaan. 
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Perbedaan dengan penelitian saat ini: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Dhaka (DSE) dan Bursa Efek Chittagong (CSE) periode 

1999-2003, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan sampel 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015. 

2. Pada penelitian terdahulu menguji pengaruh tingkat pertumbuhan, 

profitabilitas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Pada 

penelitian saat ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial, struktur 

modal, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

9. Kim Hiang Liow (2010) 

Penelitian ini mengeksplorasi karakteristik kinerja keuangan pada 

perusahaan real estate dalam konteks internasional pada periode tahun 2000-

2006. Peneliti mempertimbangkan tiga faktor penentu utama nilai perusahaan 

untuk perusahaan real estate yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

Populasi sampel perusahaan berjumlah 11 perusahaan yang memiliki perbedaan 

karakteristik khusus sebagai indikator potensi unggul kinerja.  

Hasil dari penelitian ini adalah(1) ukuran perusahaan menarik penilaian 

pasar yang relatif terhadap nilai buku yang mendasarinya, (2) profitabilitas yang 

tinggi akan berdampak pada Sustainable Growth Rate yang lebih tinggi dari 

perusahaan, (3) leverage keuangan yang positif, berdampak pada Sustainable 

Growth Rate yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang menguntungkan. 
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Persamaan dengan penelitian saat ini: 

1. Penelitian terdahulu dengan saat ini menggunakan ukuran perusahaan 

sebagai variabel independennya. 

2. Tujuan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu menganalisis pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaanreal estate 

dalam konteks internasional pada periode tahun 2000-2006, sedangkan 

pada penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Pada penelitian terdahulu menguji pengaruh tingkat pertumbuhan, 

profitabilitas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Pada 

penelitian saat ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial, struktur 

modal, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian 

 

No Peneliti (tahun) 

Kepemilikan 

Manajerial 

Struktur 

Modal 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Ukuran 

Perusahaan 

Nilai Perusahaan 

1. Triyono, Kharis, dan 

Rina (2015) 

TS - - S 

2. Mawar, Sri, dan Irwan 

(2015) 

- S S TS 

3. Eko, Tommy, dan 

Ivone (2014) 

- S - S 

4. Putu, Gede Adi, dam 

Ananta (2014) 

- S S - 

5. Ismatul Izza (2014) - TS TS - 
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6. Dewa Ayu dan Made 

Dana (2013) 

TS TS - - 

7. Dwi Sukirni (2012) S - - - 

8. Anup dan Paul 

Chowdury (2010) 

- S - - 

9. Kim Hiang Liow 

(2010) 

- - - S 

 

2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah teori yang diperoleh 

dari literatur-literatur.  

2.2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan 

adalah sebuah kontrak manajer (agent) dengan investor (principal). Principal 

yang dimaksud adalah pemegang saham, sedangkan yang dimaksud dengan agent 

adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan 

adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (principal/investor) dan 

pengendalian (agent/manajer). 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-

tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Hubungan 

kontraktual ini yang mendasari adanya tuntutan bagi manajer sebagai pihak yang 

ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi harapan 

pemilik perusahaan tersebut. Harapan pemilik perusahaan adalah perusahaan 

memiliki kinerja dan nilai perusahaan yang tinggi, dan pada akhirnya akan 

memberikan tingkat pengembalian yang tinggi bagi para pemilik perusahaan 
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tersebut. Manajer sebagai seseorang yang memiliki wewenang untuk mengelola 

perusahaan, memiliki tanggung jawab moral kepada pemilik perusahaan, dan 

sebagai prinsipal untuk dapat memaksimalkan keuntungan bagi mereka.Hubungan 

teori agensi ini terhadap penelitian ini yaitu dibutuhkannya pihak yang melakukan 

proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh (1) 

manajer dan pemilik perusahaan, (2) manajer dan bawahannya, (3) pemilik 

perusahaan dan kreditur (Anthony dan Govindarajan, 2005). 

Agency Theory menimbulkan masalah mendasar daslam organisasi 

:perilaku mementingkan diri sendiri”. Manajer sebuah perusahaan mungkin 

memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Karena manajer pemegang 

saham memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan, sebuah potensi konflik 

kepentingan muncul antara dua kelompok. Agency Theory secara formal berasal 

pada awal tahun 1970, namun konsep dibalik itu memiliki sejarah panjang dan 

beragam. Diantaranya adalah pengaruh teori properti-hak, ekonomi organisasi, 

hukum kontrak, dan filsafat politik. Sebagian ilmuwan penting terlibat dalam 

periode formatif teori agensi di tahun 1970-an termasuk Amen Alchian, harold 

Demsetz, Michael Jensen, William Meckling, dan S.A. Ross. 

2.2.2 Nilai Perusahaan 

Menurut Brigham dan Houston (2001)nilai perusahaan adalah nilai yang 

diberikan oleh pelaku pasar saham terhadap kinerja perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan 

harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik saham, 
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sebab dengan nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang 

saham juga tinggi. Nilai perusahaan digunakan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melewati proses kegiatan 

semenjak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Meningkatnya 

nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para 

pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan 

para pemegang saham juga akan meningkat, dan ini adalah tugas dari manajer 

sebagai agen yang telah diberi kepercayaan oleh para pemilik perusahaan untuk 

menjalankan perusahaannya. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar 

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

perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan tercermin dari nilai sahamnya. Jika 

nilai sahamnya tinggi, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaannya baik. Nilai 

perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi 

oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan 

sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga 

akan meningkatkan harga saham, dengan meningkatnya harga saham maka nilai 

perusahaan pun akan meningkat. Karena tujuan utama perusahaan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemegang 

saham (Martono dan Harjito, 2010). 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan price to book value 

(PBV) atau rasio harga saham terhadap nilai buku termasuk salah satu alat ukuran 

para investor atau analisis dalam menentukan harga suatu saham tersebut masih 

dalam kategori murah atau mahal. Cara menghitungnya pun sangat mudah, yaitu 
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harga saham yang diperoleh dari laporan keuangan terakhir suatu perusahaan. 

Nilai buku sendiri berarti nilai aset bersih suatu perusahaan. Nilai buku tadi 

mencerminkan nilai aset sesungguhnya yang akan diterima para investor 

seandainya perusahaan tersebut bangkrut. PBV dapat menentukan harga suatu 

saham masih murah atau sudah mahal jika ada pembanding PBV saham lain di 

sektor sama, dengan pendekatan perhitungan yang sama pula. Tapi, sebagian 

analisis berpendapat bahwa PBV tak terlalu bermanfaat untuk menentukan valuasi 

suatu saham. Sebab, PBV menggunakan data-data yang sudah lampau. 

Sedangkan, investasi mestinya berorientasi pada prospek kinerja fundamental 

suatu perusahaan di masa mendatang.  

Selain menggunakan PBV, nilai perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan Tobin’s Q yang menjelaskan bahwa nilai dari suatu perusahaan 

merupakan nilai kombinasi dari aset berwujud dengan aset tak berwujud. Rumus 

Tobin’s Q yaitu penjumlahan dari ME dan DEBT dibagi dengan TA dimana ME 

bisa dicari dengan mengkalikan jumlah saham biasa perusahaan yang beredar di 

akhir tahun dengan harga penutupan saham di akhir tahun. DEBT dihitung dengan 

cara (Total Utang + Persediaan – Aktiva Lancar) dan TA merupakan nilai buku 

total aset perusahaan.  

2.2.3 Kepemilikan Manajerial 

Struktur kepemilikan menurut Jensen dan Meckling (1976) dibedakan 

menjadi tiga yaitu: 
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1. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak 

institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan 

saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan 

institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency 

conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif.  

2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen perusahaan. kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan 

antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut 

merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang 

menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari 

pengambilan keputusan yang salah. Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68) 

kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan oleh pihak manajer atau 

dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.  

3. Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik merupakan presentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak luar. Tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan 

maka diperlukan pendanaan yang baik melalui pendanaan internal maupun 

pendanaan eksternal. Menurut Febriantina (2010), kepemilikan saham perusahaan 

oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar. 
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Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu 

pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri. Menurut pendekatan 

keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi 

konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Pendekatan 

ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan 

sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insiders 

dan outsiders melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal. Para 

peneliti berpendapat bahwa struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap perusahaan. Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur 

kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur corporate governance dalam proses 

insentif yang membentuk motivasi manajer. Pemilik akan berusaha membuat 

berbagai strategi untuk mencapai  tujuan perusahaan, setelah strategi ditentukan 

maka langkah selanjutnya akan mengimplementasikan strategi dan 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Kesemua tahapan tersebut tidak terlepas dari peran pemilik dapat 

dikatakan bahwa peran pemilik sangat penting dalam menentukan 

keberlangsungan perusahaan. Dalam hal ini struktur kepemilikan dibedakan 

menjadi dua yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.  

Struktur kepemilikan dapat diukur dengan kepemilikan manajerial (insider 

ownership) merupakan salah satu mekanisme dari corporate government yang 

bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan. Konflik keagenan dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan 

kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Namun dengan munculnya 
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mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai 

biaya keganenan. Mengurangi biaya keagenan dapat dilakukan dengan 

peningkatan kepemilikan manajerial dengan harapan dapat mengurangi terjadinya 

agency conflict antara manajemen dan pemegang saham. Karena para manajer 

umumnya mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kelebihan keuntungan 

untuk konsumsi dan perilaku oportunistik.  

Para manajer juga mempunyai kecenderungan untuk menggunakan hutang 

yang lebih tinggi bukan untuk memaksimumkan nilai perusahaan, melainkan 

untuk kepentingan oportunistik manajer. Hal ini akan meningkatkan beban bunga 

hutang karena risiko kebangkrutan perusahaan yang meningkat, sehingga agency 

cost of debt semakin tinggi. Agency cost of debtyang tinggi akan berpengaruh 

pada penurunan nilai perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen turut akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan 

yang diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila 

keputusan itu salah. Kepemilikan oleh manajemen juga akan mengurangi alokasi 

sumber daya yang tidak benar. Selain itu, kepemilikan manajerial akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham sehingga 

manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan 

ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan 

yang salah.  

2.2.4 Struktur Modal 

 Tujuan dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan 

yang bergantung pada arus dana dimasa datang dan tingkat pendapatan untuk 



30 

 

 
 

mengkapitalisasi arus dana, sehingga perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan para pemilik perusahaan. Struktur modal adalah perbandingan atau 

imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh 

perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendir (Sugiarto, 2009). 

Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari 

modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang 

berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan (defisit) maka perlu 

dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu hutang. 

Namun dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif-

alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila 

perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. 

Menurut Brigham dan Houston (2001)ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi struktur modal; pertama adalah stabilitas penjualan, perusahaan 

dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak 

pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Kedua adalah struktur aktiva; 

perusahaan yang aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung lebih 

banyak menggunakan utang. Faktor ketiga yang mepengaruhi struktur modal 

adalah leverage operasi. Dalam hal ini, perusahaan dengan leverage operasi yang 

lebih kecil cenderung lebih mampu untuk meperbesar leverage keuangan karena 

memiliki resiko bisnis yang lebih kecil. Faktor keempat adalah tingkat 

pertumbuhan; perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak 

mengandalkan modal eksternal. Namun, pada saat yang sama perusahaan yang 
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memiliki pertumbuhan yang pesat sering menghadapi ketidakpastian yang lebih 

besar, yang cenderung mengurangi keinginannya untuk menggunakan hutang.  

Kombinasi pemilihan struktur modal yang optimal ((Sundjaja, Ridwan, 

Barlian, dan Inge, 2002) merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan karena kombinasi pemilihan struktur modal tersebut akan 

mempengaruhi juga tingkat biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

tingkat biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

bermaksud untuk melakukan kombinasi atas struktur modal yang ada maka 

tingkat biaya modal dari struktur modal tersebut dihitung dengan menggunakan 

tingkay biaya rata-rata tertimbang.  

Salah satu alat untuk mengukur sejauh mana efektifitas utang digunakan 

untuk membiayai perusahaan adalah Debt Ratio, yaitu rasio utang terhadap 

ekuitas perusahaan (utang dibagi ekuitas). Pengukuran ini merupakan ukuran 

relatif utang terhadap ekuitas; semakin besar rasio utang, maka semakin besar 

penggunaan utang untuk operasi pembiayaan, relatif terhadap pembiayaan ekuitas.  

Pengukuran lainnya adalah Debt to Assets Ratio (rasio utang terhadap 

aset), mengukur sejauh mana (seberapa besar) aset perusahaan yang dibiayai 

dengan utang (utang dibagi total aset). Ini merupakan proporsi utang dalam 

struktu modal perusahaan, diukur dengan menggunakan ‘nilai buku’ atau ‘nilai 

tercatat’ dari utang dan aset. Ketika mengevaluasi struktur modal perusahaan, 

berfokus pada modal jangka panjang perusahaan, selalu lebih baik yaitu dengan 

cara melihat perbandingan antara bunga utang perusahaan dengan ekuitas 

perusahaan atau dengan modalnya. Modal perusahaan adalah jumlah dari bunga 
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utang dan ekuitas. Sehingga rasio utang dapat dinyatakan kembali sebagai rasio 

utang bunga dari perusahaan terhadap ekuitas (utang bunga dibagi ekuitas); dan 

utang terhadap aset dapat dinyatakan kembali sebagai proporsi bunga utang modal 

perusahaan (bunga utang dibagi total modal).  

Menurut Dr. Dermawan Sjahrial, M.M. (2008:179) teori struktur modal 

dibagi dua bagian: 

1. Teori Struktur Modal Tradisional yang teridir dari pendekatan laba bersih 

yaitu megasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba 

perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan perusahaan dapat 

meningkatkan jumlah hutangnya dengan tingkat hutang yang konstan pula, 

kemudian pendekatan laba operasi yaitu biaya ,odal tertimbang konstan 

berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan, serta 

pendekatan tradisional yaitu mengasumsikan bahwa hingga hutang tertentu 

risiko perusahaan tidak mengalami perubahan. Sehingga baik tingkat 

bunga maupun tingkat kapitalisasi relatif konstan.  

2. Teori Struktur Modal Modern, yang teridiri dari:  

a. Model Modigliani-Miller (MM) tanpa pajak, dengan asumsi: Risiko bisnis 

perusahaan diukur dengan σ EBIT (Standard Deviation Earning Before 

Interest and Taxes), investor memiliki pengharapan yang sama tentang 

EBIT  perusahaan di masa mendatang, saham dan obligasi diperjual 

belikan di suatu pasar modal yang sempurna, seluruh aliran kas adalah 

perpetuitas (sama jumlahnya setiap periode hingga waktu tak terhingga). 
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Dengan kata lain, pertumbuhan perusahaan adalah nol atau EBIT selalu 

sama 

b. Model Modigliani-Miller (MM) dengan pajak. Pada tahun 1963, MM 

menerbitkan artikel sebagai lanjutan teori MM tahun 1958.Asumsi yang 

diubah adalah adanya pajak terhadap penghasilan perusahaan. Dengan 

adanya pajak ini, MM menyimpulkan bahwa penggunaan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya 

yang mengurangi pembayaran pajak. 

2.2.5 Pertumbuhan Perusahaan 

 Pertumbuhan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari perubahan 

operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha. 

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal 

perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda bagi 

perkembangan perusahaan.  Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, 

dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dan 

investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik (Tandelilin dan 

Eduardus 2001, 224). Pertumbuhan merupakan aset perusahaan dimana aset 

merupakan aktiva yang digunakan aktivitas operasional perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan yang semakin cepat dalam menghasilkan laba, maka akan semakin 

besar pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan 

tersebut, sehingga harus membatasi dividen supaya dapat menyimpan dana dalam 

perusahaan untuk investasi pertumbuhan. 
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Menurut Tandelilin dan Eduardus (2001) adalah seberapa jauh perusahaan 

menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi 

untuk industri yang sama. Perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan kecil 

pada tahap pertumbuhan mengalami kenaikan penjualan yang menuntut adanya 

penambahan aset, karena pertumbuhan tidak akan terjadi seperti yang diharapkan 

tanpa adanya kenaikan pada asetnya. Pertumbuhan juga memiliki arti penting 

dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, 

karena pertumbuhan menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai 

prospek yang baik di masa yang akan datang. Perusahaan dengan prospek yang 

baik ini yang diinginkan oleh investor dan investor lebih tertarik untuk membeli 

saham. Semakin tinggi permintaan dari investor terhadap saham maka akan 

mempengaruhi harga saham dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga 

semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka akan semakin tinggi nilai 

perusahaan.  

2.2.6 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log 

size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Sujianto, 2001). Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan 

total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan 

maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala 

perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan untuk mendapatkan 
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sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Semakin besar 

aset maka semakin besar  modal yang ditanam, sementara semakin banyak 

penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Dengan 

demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

oleh perusahaan.  

Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan 

kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik 

terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan 

ekonomi. Selain itu perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih banyak 

sumberdaya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang 

lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. 

Menurut Sujianto (2001)ukuran perusahaan turut menentukan tingkat 

kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh 

masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aset 

yang dimana nilai asetnya cukup besar untuk menarik investor yang ingin 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dilihat dari 

total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan sebagai 

kegiatan operasi.  

2.2.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) konflik keagenan terjadi karena 

adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Konflik keagenan 
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menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan 

mekanisme kontrol yang dapat mengurangi konflik keagenan. Konflik keagenan 

tidak terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan seratus persen oleh manajemen.  

Kepemilikan manajerial adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki 

manajemen dari total saham yang beredar. Manajer sekaligus pemegang saham 

akan meningkatkan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan nilai 

perusahaan, maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham juga akan 

meningkat. Konsisten dengan hasilpenelitian dari Sukirni (2015) yang 

menyatakan  bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.   

2.2.8 Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

 Struktur modal adalah pertimbangan antara jumlah hutang jangka panjang 

dengan ekuitas atau modal sendiri yang dimiliki perusahaan (Kartika, 2009 dalam 

Ayu dan Dana, 2013). Termasuk di dalam struktur modal yaitu keputusan untuk 

memilih sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan belanja perusahaan. 

Struktur modal mengarah pada pendanaan perusahaan yang menggunakan utang 

jangka panjang, saham preferen ataupun modal pemegang saham.  

Pada hakikatnya, struktur modal yang merupakan kombinasi utang dan 

ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan lebih 

menggambarkan target komposisi utang dan modal dalam jangka panjang pada 

suatu perusahaan. Kesimpulannya adalah penggunaan hutang akan meningkatkan 

nilai perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, 

penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Putu et. al.(2014) menyatakan bahwa struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

2.2.9 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar kebutuhan dana 

untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka 

semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba.  Pertumbuhan juga 

memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka panjang, karena pertumbuhan tersebut menunjukkan apakah badan 

usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang.  

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki 

kecenderungan untuk menghasilkan arus kas yang tinggi di masa yang akan 

datang dan kapitalisasi pasar yang tinggi sehingga akan menarik minat investor 

untuk menanamkan modal, hal ini akan berpengaruh terhadap naiknya nilai 

perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu et. al.(2014) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

2.2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi mengukur kinerja suatu 

perusahaan. Suatu perusahaan besar yang sudah maupun akan memiliki akses 

yang mudah menuju pasar modal, sementara perusahaan yang baru dan yang 

masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar 

modal. Karena kemudahan akses ke pasar modal cukup berarti untuk fleksibilitas 

dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, sehingga 
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perusahaan mampu memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan kecil.  

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau 

kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, ukuran perusahaan 

dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai 

besar atau kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka nilai 

perusahaan semakin tinggi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ta’ dir 

et. al.(2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyorini 

(2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H2 : Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H3 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.



 

 
 
 

 


