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  BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum adanya penelitian ini, ada beberapa penelitian yang juga melakukan 

penelitian terkait dengan profitabilitas, likuiditas, dan struktur modal terhadap 

nilai perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian tentang hal-hal 

tersebut yang menjadi referensi bagi peneliti diantaranya yaitu: 

1. Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wirajaya (2013) 

Penelitian Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wirajaya (2013) mengambil judul  

pengaruh struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan pada nilai 

perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan 71 perusahaaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah 

struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai perusahaan, 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan, dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a. Variabel independen yang digunakan sama yaitu profitabilitas dan struktur 

modal. 
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b. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu nilai perusahaan. 

c. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a. Variabel independen penelitian sebelumnya yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan likuiditas. 

b. Periode penelitian sebelumnya yang digunakan yaitu periode 2009-2011 

sedangkan periode yang digunakan penelitian sekarang adalah 2015-2017.   

2. Mawar Sharon R. Pantow, Sri Murni, dan Irvan Trang (2015) 

Penelitian Mawar Sharon R. Pantow, Sri Murni, dan Irvan Trang (2015) 

mengambil judul analisa pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, return on 

asset, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan yang tercatat di indeks LQ 45. 

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Penjulan, Ukuran 

Perusahaan, ROA, dan Struktur Modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

yang tercatat pada Indeks LQ 45. Penelitian ini menggunakan 20 perusahaan yang 

tercatat pada Indeks LQ 45 periode tahun 2009-2013. Metode analisis data 

menggunakan uji Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah 

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap  nilai 

perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan ROA dan struktur modal berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel independen yang digunakan sama yaitu struktur modal. 
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b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

c. Variabel dependennya juga sama yaitu nilai perusahaan. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a Periode penelitian sebelumnya yang digunakan yaitu pada periode 2009-2013 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2015-2017. 

b Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 

pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, ROA, dan struktur modal. 

Sedangkan variabel independen penelitian sekarang adalah profitabilitas, 

likuiditas dan struktur modal. 

3. I Nyoman Suarnawa dan Nyoman Abundanti (2016)  

Penelitian I Nyoman Suarnawa dan Nyoman Abundanti (2016) mengambil 

judul profitabilitas dan likuiditas sebagai prediktor kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas sebagai prediktor kebijakan 

dividen dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Populasi yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur di BEI 

periode 2010-2014 dan menggunakan teknik purposive sampling maka diperoleh 

9 perusahaan sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

jalur (path analysis). Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen, likuiditas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen, profitabilitas berpengaruh positif signikan 

terhadap nilai perusahaan, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a Variabel independen yang digunakan sama yaitu profitabilitas dan likuiditas. 

b Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

c Variabel dependen yang digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a Periode penelitian sebelumnya yang digunakan yaitu pada periode 2010-2014 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2015-2017. 

b Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya hanya 

profitabilitas dan likuiditas. Sedangkan penelitian sekarang menambahkan 

struktur modal sebagai variabel independennya. 

4. Ni Kadek Ayu Sudiani dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2016)  

Penelitian Ni Kadek Ayu Sudiani dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2016) 

mengambil judul pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan, dan investment 

opportunity set terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan, dan investment opportunity set 

terhadap nilai perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia. Populasi yang diteliti yaitu seluruh perusahaan  sektor industri barang 

konsumsi di BEI periode 2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan,likuiditas berpengaruh negatif 
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namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan investment 

opportunity set berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a Variabel independen yang digunakan sama yaitu profitabilitas dan likuiditas 

b Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI 

c Variabel dependen yang digunakan sama yaitu nilai perusahaan 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a. Periode penelitian sebelumnya yang digunakan yaitu periode 2012-2014 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2015-2017. 

b. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan sektor 

industri barang konsumsi sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan manufaktur. 

5. Shohrer Alfi Dan Mohammad Hossein (2016) 

Penelitian Shohrer Alfi Dan Mohammad Hossein (2016)  mengambil judul 

Effect of Capital Structure and Liquidity on Firm Value. Tujuan peneliti ini untuk 

mengetahui pengaruh struktur modal dan likuiditas pada nilai pasar perusahaan. 

Populasi yang diteliti yaitu semua perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 

Exchange (TSE) selama tahun 2002 hingga 2012. Untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini menggunakan data yang diklasifikasikan dan diaudit oleh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di TSE. Hasil dari penelitian ini adalah 

hubungan positif antara arus kas operasi, aset tidak berwujud dan ukuran 

perusahaan dan hubungan negatif antara leverage keuangan dan nilai perusahaan. 
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Selain itu hubungan antara likuiditas dan nilai pasar menunjukkan bahwa 

peningkatan likuiditas mengurangi nilai perusahaan dengan menghilangkan 

peluang investasi.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a Variabel independen yang digunakan sama yaitu struktur modal dan 

likuiditas. 

b Variabel dependennya juga sama yaitu nilai perusahaan. 

c Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama mengambil data 

dari perusahaan manufaktur. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a Populasi yang digunakan penelitian sebelumnya ini yang terdaftar di Tehran 

Stock Exchange (TSE) dan selama tahun 2002-2012, sedangkan penelitian 

sekarang populasi yang digunakan ini yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2015-2017. 

b Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu hanya likuiditas 

dan struktur modal sedangkan penelitian sekarang menambahkan 

profitabilitas sebagai variabel independennya. 

6. Dea Putri Ayu Dan A.A Gede Suarjaya (2017) 

Penelitian Dea Putri Ayu Dan A.A Gede Suarjaya (2017) mengambil judul 

tentang pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan corporate social 

responsibility sebagai variabel mediasi pada perusahaan pertambangan. Tujuan 

dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap CSR, 

pengaruh profitabilitas dan CSR terhadap nilai perusahaan, serta pengaruh 
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profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui CSR. Populasi yang diteliti yaitu 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2010-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path 

analysis). Metode yang digunakan adalah metode observasi non pasrtisipan yang 

diambil dari data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Hasil dari 

penelitian ini adalah profitabilitas terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 

CSR, profitabilitas dan CSR terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, profitabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan melalui CSR. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a Variabel independen yang digunakan sama yaitu profitabilitas. 

b Variabel dependen yang digunakan juga sama yaitu nilai perusahaan. 

c Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a Periode penelitian sebelumnya yang digunakan yaitu pada periode 2010-2014 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2015-2017. 

b Variabel independen yang digunakan penelitian sebelumnya adalah 

profitabilitas dan CSR sebagai mediasi sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan variabel independen profitabilitas, likuiditas dan struktur 

modal. 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

Tahun Peneliti Variabel Penelitian  Sample Penelitian Teknik Analisis Hasil Penelitian 

2013 

Ayu Sri Mahatma 

Dewi dan Ary 

Wirajaya 

Variabel Independen :  

Struktur Modal (DER), Profitabilitas 

(ROE) , dan Ukuran Perusahaan 

Variabel Dependen : 

Nilai Perusahaan 

Perusahaan Manufaktur 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Variabel berpengaruh positif signifikan : 

profitabilitas 

Variabel berpengaruh negatif signifikan : struktur 

modal 

Variabel tidak berpengaruh : ukuran perusahaan 

2015 

Mawar Sharon R. 

Pantow, Sri Murni, 
dan Irvan Trang 

Variabel Independen : Pertumbuhan 

Penjualan (Growth Of Sales), Ukuran 

Perusahaan (Logaritma Natural), 

Return On Asset, dan Struktur Modal 
(DER) 

Variabel Dependen : 

Nilai Perusahaan (PBV) 

Perusahaan Otomotif 
yang terdaftar di BEI 

Analisis Regresi 
Linier Berganda 

Variabel berpengaruh positif signifikan :  

ROA dan struktur modal 

Variabel berpengaruh positif tidak signifikan : 
pertumbuhan penjualan 
Variabel berpengaruh negatif tidak signifikan : 
ukuran perusahaan 

2016 
I Nyoman Suarnawa 

dan Nyoman 

Abundanti 

Variabel Independen : Profitabilitas 

(ROA) dan Likuiditas (CR) 
Variabel Dependen : 

Nilai Perusahaan (PBV) 

Perusahaan Manufaktur 
di Bursa  Efek 

Indonesia 

Analisis Jalur (Path 
Analysis) 

 

Variabel berpengaruh positif signifikan : 
profitabilitas dan likuiditas 
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Tahun Peneliti Variabel Penelitian  Sample Penelitian Teknik Analisis Hasil Penelitian 

2016 

Ni Kadek Ayu 

Sudiani dan Ni Putu 

Ayu Darmayanti 

Variabel Independen : 

Profitabilitas(ROE), Likuiditas(CR), 

Pertumbuhan(GROWTH), dan 

Investment Opportunity Set (MBVE) 

Variabel Dependen : Nilai Perusahaan 

(PBV) 

Seluruh perusahaan 

industri barang 

konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia  

Uji Asumsi Klasik 

dan Analisis Linier  

Berganda 

Variabel berpengaruh positif signifikan: profitabilitas 

dan investment opportunity set. 

Variabel berpengaruh negatif tidak signifikan: 

likuiditas dan pertumbuhan 

2016 

Shohrer Alfi dan 

Mohammad 

Hossein Safarzadeh 

Variabel Independen : Struktur Modal 

dan Likuiditas 

Variabel Dependen : Nilai Perusahaan  

Semua perusahaan yang 

terdaftar di TSE 

(Tehran Stock 

Exchange) selama 

2002-2012 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Variabel berpengaruh positif signifikan:  

struktur modal 

Variabel berpengaruh negatif signifikan: 

Likuiditas 

2017 
Dea Putri Ayu dan 

A.A Gede Suarjaya 

Variabel Independen : Profitabilitas 
(ROA) dan CSR sebagai mediasi 

Variabel Dependen : 

Nilai Perusahaan (PBV) 

Perusahaan 
pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Analisis Jalur (Path 

Analysis) 

Variabel berpengaruh positif signifikan:  

Profitabilitas dan CSR 

2018 
Delafrida Winerin 

Pradisa 

Variabel Independen : Profitabilitas 

(ROA), Likuiditas (Current Ratio), dan 

struktur modal (DER) 

Variabel Dependen : 

Nilai Perusahaan (PBV) 

Perusahaan Manufaktur 

di BEI 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 
- 

Sumber: Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wirajaya (2013), Mawar Sharon R. Pantow, Sri Murni, dan Irvan Trang (2015), I Nyoman 

Suarnawa dan Nyoman Abundanti (2016), Shohrer Alfi dan Mohammad Hossein Safarzadeh (2016), Dea Putri Ayu dan A.A Gede 

Suarjaya (2017). 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan bermacam-macam teori yang 

diharapkan sebagai pegangan dasar peneliti untuk mengadakan analisis dan 

evaluasi dalam pemecahan masalah. 

2.2.1 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah kondisi tertentu yang telah dicapai suatu perusahaan 

sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah 

melalui beberapa proses kegiatan sejak perusahaan tersebut didirikan sampai saat 

ini. Nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga 

saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di pasar modal yang 

merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Harmono, 

2011:233). 

Menurut Dewi dan Dini (2015) Nilai perusahaan adalah sangat penting 

karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham, semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi adalah keinginan bagi para pemilik 

perusahaan, karena dengan tingginya nilai perusahaan mencerminkan bahwa 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kemakmuran pemegang saham dan 

perusahaan ini dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan 

cerminan dari tiga keputusan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

keputusan manajemen aktiva. Menurut Van Horne dan Wachowicz JR  (2013:2) 

ada tiga keputusan manajemen keuangan utama, sebagai berikut :   
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1. Keputusan Investasi (Investmen Decision) 

Keputusan investasi adalah keputusan yang menyangkut alokasi modal dan 

sumber daya perusahaan untuk pembelian suatu aset. Keputusan ini sebagai 

penentuan aset yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah yang dibutuhkan, 

dan sebagainya. Hasil keputusan investasi ini tercermin dari sisi aset di neraca 

dalam komposisi aset lancar, aset tetap, atau investasi jangka panjang.  

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan atau sering disebut dengan kebijakan struktur modal. 

Pada keputusan pendanaan manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna menjalani kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.    

3. Keputusan Manajemen Aktiva (Asset Management Decision) 

Keputusan ini menyangkut aset yang telah dimiliki tersebut dikelola dengan 

efisien. Manajer keuangan bertanggung jawab atas operasi terhadap aset yang 

ada, sehingga menuntut perhatian bagaimana pengelolaan aset lancar 

dibanding aset tetap. Pengelolaan aset yang efisien akan meningkatkan 

kemampuan laba perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan 

serta sumber pendanaan dari internal. 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan Price Book Value 

(PBV). Price Book Value adalah rasio yang menunjukkan apakah harga saham 

yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau undervalued (di bawah) nilai buku 

saham. Semakin tinggi PBV maka investor akan percaya prospek di masa yang 

akan datang suatu perusahaan tersebut. 
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Rumus PBV sebagai berikut: 

𝑃𝐵𝑉 =
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢
 

  ........(1) 

 

Nilai perusahaan juga dapat diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q 

dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai 

buku ekuitas  perusahaan.  

Rumus Tobin’s Q sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =
(𝑀𝑉𝐸 + 𝐷𝑒𝑏𝑡)

TA
 

 ........(2) 

MVE = Nilai pasar dari jumlah lembar saham yang diperoleh dari jumlah saham 

beredar x closing price 

Debt = Nilai total kewajiban perusahaan 

TA = Total aktiva perusahaan 

Selain PBV dan Tobin’s Q nilai perusahaan juga dapat diukur dengan 

menggunakan Price Earning Ratio (PER). PER berfungsi untuk mengukur 

perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang.  

Rumus PER sebagai berikut: 

𝑃𝐸𝑅 =
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 ........(3) 

Pada penelitian kali ini, pengukuran yang digunakan nilai perusahaan adalah Price 

Book Value (PBV). 
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2.2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal 

dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal (Hery, 

2016:104). Profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efetivitas kinerja 

manajemen. Dengan kinerja manajemen yang baik maka akan menghasilkan laba 

yang maksimal bagi perusahaan.  

Terdapat 5 macam indikator profitabilitas, yaitu:: 

1) Hasil Pengembalian atas Aset (Return on Assets/ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang 

akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Berikut 

adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas 

aset: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

 ........(4) 

2) Hasil Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity/ROE)  

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang 

akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian 

atasekuitas:  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 ........(5) 
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3) Marjin Laba Kotor (Gross Profit Margin/GPM) 

Marjin laba kotor digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor 

atas penjualan bersih. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk 

menghitung menghitung marjin laba kotor: 

𝐺𝑃𝑀 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 

 ........(6) 

4) Marjin Laba Operasional (Operating Profit Margin/OPM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional 

atas penjualan bersih. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk 

menghitung marjin laba operasional: 

𝑂𝑃𝑀 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 

 ........(7) 

5) Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin/NPM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas 

penjualan bersih. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung 

marjin laba bersih: 

𝑁𝑃𝑀 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 

 ........(8) 

Pada penelitian kali ini, pengukuran yang digunakan profitabilitas adalah Hasil 

Pengembalian atas Aset (Return on Asset/ROA) 
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2.2.3 Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 2016:47). Menurut Kasmir 

(2013:129) likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik 

kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di 

dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kegunaan dari likuiditas ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (hutang) pada saat 

ditagih. 

Terdapat 3 macam indikator likuiditas yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendek: 

1) Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan 

menggunakan total aset lancar yang tersedia. Rasio lancar ini 

menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki 

suatu perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 =
𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 ........(9) 
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2) Rasio Cepat (Quick Ratio or Acid Test Ratio) 

Rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan 

menggunakan aset cepat (kas + sekuritas jangka pendek + piutang), tidak 

termasuk persediaan barang dagang dan aset lancar lain. Rasio cepat ini 

menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset cepat (di luar 

persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya) yang dimiliki suatu 

perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio cepat: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐶𝑒𝑝𝑎𝑡 =
𝑘𝑎𝑠 + 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 + 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 ........(10) 

 

3) Rasio Kas (Cash Ratio) 

Rasio kas digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas 

yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Rasio kas ini 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan yang sesungguhnya dalam  

melunasi kewajiban lancarnya segera jatuh tempo dengan menggunakan uang 

kas atau setara kas yang ada. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kas: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑎𝑠 =
𝑘𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠

𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 ........(11) 

 

Pada penelitian kali ini, pengukuran yang digunakan likuiditas adalah Rasio  

Lancar (Current ratio). 
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2.2.4 Struktur modal 

Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau imbangan 

pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan 

hutang jangka panjang terhadap modal sendiri (Martono dan Harjito, 2013:256). 

Sedangkan menurut Riyanto (2011:282) struktur modal adalah pembelanjaan 

permanen yang mencerminkan pertimbangan atau perbandingan antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Berdasarkan pemaparan tersebut struktur 

modal dapat diartikan sebagai kegiatan perbandingan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri. 

Struktur modal merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Sama halnya dengan rasio 

likuiditas, rasio ini juga diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis 

risiko keuangan (Hery, 2016:24). Tujuan dan manfaat dari rasio ini secara 

keseluruhan adalah untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang 

perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan, untuk menilai 

seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang dan modal, dan untuk 

menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari 

jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajibannya. 

Terdapat beberapa macam indikator struktur modal yang dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya: 
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1) Rasio Utang terhadap Aset (Debt to Asset Ratio) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan 

total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio 

utang: 

𝐷𝐴𝑅 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 .......(12) 

2) Rasio Utang terhadap Modal (Debt to Equity Ratio) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap 

modal. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang 

terhadap modal: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

 ........(13) 

3) Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal (Long Term Debt to Equity 

Ratio) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang 

terhadap modal. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung 

rasio utang jangka panjang terhadap modal: 

𝐿𝑇𝐷𝐸𝑅 =
𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
 

 ........(14) 

 

Pada penelitian kali ini, pengukuran yang digunakan struktur modal adalah Rasio 

Utang terhadap Modal (Debt to Equity Ratio/DER). 
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2.2.5 Teori Sinyal (Signaling Theory)  

Signaling theory adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di 

pasar seperti harga saham, obligasi dan sebagainya, sehingga akan memberi 

pengaruh pada keputusan investor (Fahmi, 2014:21). Sedangkan menurut 

Brigham dan Houston (2009:40) signaling theory adalah tindakan yang diambil 

oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada para investor 

mengenai bagaimana cara pandang manajemen terhadap prospek perusahaan. 

Bagi investor dan pelaku bisnis informasi sangatlah penting, karena informasi 

berisi tentang keterangan, catatan atau gambaran. Sinyal positif maupun negatif 

bagi para investor sangat mempengaruhi kondisi pasar. Pada penelitian Ayu dan 

Suarjaya mengemukakan bahwa perspektif teori sinyal menekankan kepada 

perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan memberikan 

sinyal kepada investor melalui laporan informasi terkait kinerja sehingga dapat 

memberikan gambaran akan prospek yang akan datang.  

Semakin tinggi angka profitabilitas yang tercantum di laporan keuangan itu 

berarti semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka akan mencerminkan 

kekayaan investor yang semakin besar dan prospek perusahaan dinilai semakin 

menjanjikan untuk kedepannya. Pertumbuhan prospek ini oleh investor akan 

dinilai sebagai sinyal positif sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan 

nilai perusahaan di mata investor yang tercermin dari peningkatannya harga 

saham di suatu perusahaan tersebut. 

 

 



27 

 

 

 

2.2.6 Pecking Order Theory  

Pecking Order Theory menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

keuntungan yang tinggi pada umumnya memiliki tingkat hutang yang relatif lebih 

rendah. Tingkat keuntungan yang tinggi dapat dijadikan sebagai sumber dana 

internal yang cukup tinggi bagi perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa 

perusahaan lebih menyukai penggunaan dana internal daripada eksternal dalam 

membiayai pengembangan usahanya. 

 

2.2.7 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas adalah indikator dalam mengukur kinerja keuangan suatu 

perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai perusahaan. 

Perspektif teori sinyal menekankan, perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan apabila memberikan sinyal kepada investor melalui pelaporan 

informasi terkait kinerja perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran akan 

prospek usaha di masa datang.  

Semakin tingginya angka profitabilitas yang terdapat di laporan keuangan 

berarti semakin baik kinerja keuangan perusahaan, sehingga prospek perusahaan 

kedepan semakin menjanjikan dan akan mencerminkan kekayaan investor yang 

semakin besar. Profitabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2013), 

Suarnawa dkk (2016), serta Ayu dkk (2017). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka nilai perusahaan juga akan 

semakin tinggi. 
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2.2.8 Pengaruh likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

Likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi likuiditas menandakan 

perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh 

tempo. Berdasarkan pecking order theory  menyatakan bahwa pendanaan hutang 

yang berasal dari eksternal karna adanya defisit pada pendanaan internal. Apabila 

perusahaan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi maka pada umumnya 

memiliki tingkat hutang yang relatif rendah, tingkat keuntungan yang tinggi dapat 

dijadikan sebagai sumber dana internal bagi perusahaan. 

Menurut hasil penelitian Suarnawa dkk (2016) menyatakan likuiditas 

mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang 

ditujukan perusahaan mampu memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya. 

Sedangkan menurut Sudiani dkk (2016) menyatakan likuiditas berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Adanya pengaruh negatif 

tersebut   dikarenakan current ratio yang merupakan perbandingan antara aset 

lancar dengan kewajiban lancar. Apabila aset lancar (kas, piutang usaha, 

persediaan) semakin tinggi berarti ada dana yang menganggur di perusahaan, yang 

mengakibatkan perusahaan tidak dapat secara optimal memanfaatkan aset 

lancarnya sehingga tidak dapat memakmurkan pemegang saham. 

 

2.2.9 Pengaruh struktur modal Terhadap Nilai Perusahaan 

Struktur modal adalah gambaran dari perbandingan antara hutang jangka 

panjang dan modal sendiri dari perusahaan. Apabila mengukur struktur modal 
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dapat menggunakan  Debt to Equity Rasio (DER).  Debt to Equity Rasio (DER) 

ini menggambarkan besarnya bagian antara total hutang dengan total modal 

sendiri.  

Berdasarkan  trade-off theory, apabila posisi struktur modal berada di bawah 

titik optimal maka setiap penambahan hutang akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Sebaliknya, apabila posisi struktur modal berada di atas titik optimal 

maka setiap penambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Dengan 

penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan namun hanya sampai 

batas tertentu. Apabila melebihi batas titik optimal struktur modal maka setiap 

penambahan hutang dapat menyebabkan perusahaan menjadi bangkrut. Karena 

semakin banyak beban bunga yang dibayarkan maka laba akan menurun dan 

permintaan akan saham juga menurun. Dengan menurunnya saham tersebut 

menyebabkan nilai perusahaan juga akan menurun. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian Ayu dkk (2013) bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Beda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pantow 

dkk (2015) bahwa struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi struktur modal maka semakin tinggi 

nilai perusahaan, karena perusahaan dapat memaksimalkan struktur modal yang 

dimiliki sehingga laba yang didapat akan meningkat dan apabila laba meningkat 

maka nilai perusahaan juga akan meningkat. 
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+/- 

+/- 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya, maka dapat dibuat kaitan antara 

profitabilitas, likuiditas dan struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 2.1  

 KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka yang telah dibentuk di atas, berikut 

adalah hipotesis yang dapat diajukan: 

H1 :  Profitabilitas, likuiditas, dan struktur modal secara simultan  

mempengaruhi nilai perusahaan. 

H2 :  Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H3 :  Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H4 :  Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas (X1) 

H3 
Likuiditas (X2) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Struktur Modal (X3) 

H1 



 

 

 

 

  


