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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Bab ini akan membahas mengenai teori dan penelitian terdahulu yang telah 

meneliti nilai perusahaan. Adapun penelitian terdahulu mengenai nilai peusahaan 

sebagai berikut : 

1. Ni Kadek, Ni Putu (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan dan investmentopportunity set terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sector industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode porpusive sampling dengan mengambil sampel 37 perusahaan 

akan tetapi diambil 26 perusahaan pada sampel akhir.  

 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan dan investmen opportunity set dan variabel 

dependennya adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier 

berganda.Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Terbukti dengan diraihnya profit yang tinggi pada 

perusahaan maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi likuiditas berpengaruh 
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negative tidak signifikan  terhadap nilai perusahaan hal ini dibuktikan dengan 

semakin tingginya aktiva lancar pada perusahaan tidak mengakibatkan adanya dana 

yang tersisa pada perusahaan sehingga tidak memberikan keuntungan kepada 

pemegang saham. 

Persamaan : 

a. Menggunakan Variabel independen yang sama yaitu profitabilitas dan likuiditas. 

b. Menggunakan variabel dependen nilai perusahaan. 

c. Menggunakan  uji asumsi klasik dan teknik analisis regresi linier berganda dalam 

menganalisis data. 

Perbedaan : 

a. Penelitian sekarang menggunakan perusahaan LQ 45 periode 2012-2015 sebagai 

sampel, penelitian terdahulu menggunakan perusahaan industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia peiode 2012-2014 

b. Penelitian terdahulu menggunakan menggunakan profitabilitas, likuiditas, 

pertumbuhan dan investment opportunity sebagai variabel independen, 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan struktur modal, profitabilitas, 

likuiditas dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. 

2. Kadek, Made (2016) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kadek Apriada, Made Sadha 

Suardikha ini adalah untuk menguji katerkaitan antara struktur kepemilikan saham, 
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struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.Pengumpulan data 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan data sekunder 

eksternal periode 2011-2012 dengan menguunakan 82 perusahaan manufaktur 

sebagai sampelnya.Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel-variabel independen yaitu 

struktur kepemilikan saham, struktur modal dan profitabilitas dan nilai perusahaan 

sebagai variabel dependennya.Dalam pengolaha data untuk penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik analisis regersi linier berganda.Hasil penelitian berdasarkan 

hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 

dan struktur berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan profitabilitas 

berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan.Semakin tinggi tingkat kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial maka semakin besar peluang perusahaan 

untuk mencapai tujuan perusahaan dan menaikkan nilai perusahaan. 

Persamaan : 

a. Meneliti kenaikan nilai perusahaan yang  berdasarkan struktur modal dan 

profitabilitas. 

b. Data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang 

berupa data sekunder. 

c. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dalam menentukan sampel 

penelitian. 
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Perbedaan : 

a. Menggunakan sampel 82 perusahaan manufaktur pada penelitian terdahulu, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan LQ 45 

b. Periode yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah tahun 2011-2012, 

sedangkan penelitian ini tahun 2012-2015. 

c. Penelitian terdaulu menggunakan struktur kepemilikan saham, struktur modal 

dan profitabilitas, sedangkan pada penelitian ini menggunakan struktur modal, 

profitabilitas, likuiditas dan kepemilikan manajerial dalam mengukur nilai 

perusahaan. 

3. Inggi, Siti, Nila (2014) 

 Penelitian membahas mengenai pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan 

menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan.Variabel independen yang 

digunakan adalah struktur modal dengan variabel independen nilai perusahaan.Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan dan uji asumsi 

klasik dan sampel penelitian yang digunakan adalah purposive sampling.Penelitian 

ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2009-2012 dengan jumlah 14 perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif signifikan struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan : 
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a. Variabel independen dan dependen sama yaitu struktur modal dan nilai 

perusahaan. 

b. Teknik analisis data yang digunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier 

berganda. 

c. Menggunakan metode purposive sampling dalam sampel penelitian. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang : 

a. Penelitian yang dilakukan inggit, Siti dan Nila menggunakan sampel perusahaan 

pertambangan, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan indeks 

LQ 45 

b. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2009-2012, sedangkan penelitian ini 

tahun 2012-2015 

4. Ayu, Ary (2013) 

 Peneliti menyebutkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi nilai 

perusahaan antra lain adalah struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan, 

akan tetapi peneliti ingin meneliti pengaruh struktur modal pada nilai perusahaan. 

Permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah apa saja penentu struktur 

modal dan apa hubungannya struktur modal dengan nilai perusahaan. Metode yang 

digunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah metode purposive 

sampling, dengan criteria yang telah ditentukan, maka jumlah perusahaan manufaktur 

yang digunakan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perusahaan manufaktur.Populasi yang 
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dugunakan dalam penelitian ini adalah industry manufaktur yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2009-2011. 

Penelitian ini menggunakan pengajuan hipotesis untuk menguji pengaruh 

variabel-variabel tersebut terhadap nilai perusahaan, dimana variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen dan data yang digunakan dalam penelitian ini 

bersifat kuantitatif.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengatuhui pengaruh struktur 

modal terhadap nilai perusahaan.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 

struktur modal berpengaruh negative dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Persamaan  

a. Variabel independen struktur modal, profitabilitas dan variabel independen nilai 

perusahaan. 

b. Menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. 

c. Data yang digunakan bersifat kuantitatif. 

d. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh 

struktur modal terhadap niali perusahaan. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam BEI sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan indeks LQ 

45 

b. Periode penelitian terhadulu tahun 2009-2001, sedangkan periode penelitian ini 

tahun 2012-2015. 

5. Dwi Retno (2013) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Retno Wulandari adalah 

untuk menguji keterkaitan antara profitabilitas, operating leverage, likuiditas terhadap 

nilai perusahaan dan struktur modal sebagai variabel interveningnya. Sampel yang 

digunakan adalah 56 (lima puluh enam) perusahaan yang dipilih menggunakan 

purposive sampling dan populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011. 

 Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, operating leverage, 

likuiditas dengan struktur modal sebagai variabel intervening sedangkan variabel 

dependennya adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan sendiri 

adalah analisis inreferensial, analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian 

ini adalah menunjukkan bahwa profitabilitas dan operating leverage berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan struktur modal sebagai variabel intervening. 

Sedangkan likuiditas tidak berpengaruh tehadap nilai perusahaan dan struktur modal. 
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Persamaan : 

a. Penelitian terdahlu dan penelitian sekarang menggunakan variabel independen 

profitabilitas, likuiditas dan variabel independen nilai perusahaan. 

b. Menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. 

Perbedaan : 

a. Pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam BEI sebagai sampling, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan LQ 45 sebagai sampel 

b. Periode penelitian terdahulu yaitu selama tahun 2011, sedangkan pada penelitian 

ini pada tahun 2012-2015 

c. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 56 perusahaan, 

sedangkan pada penelitisn ini menggunakan 45 perusahaan. 

6. Umi, Gatot dan Ria (2012) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan deviden, 

kebijakan hutang, profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang tedaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2005-2010. Penelitian ini menggunakan sampel dan populasi 

manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 

pengamatan 2005-2010. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampling 78 (tujuh puluh delapan) dan 

diuji menggukan spss. 
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 Variabel-variabel yang diteliti pada penlitian ini adalah variabel independen 

kebijakan deviden, kebijakan hutang dan profitabilitas.Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data yaitu metode penelitian kausal komparatif untuk mengetahui 

hubungan sebab akibat.Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi profit yang didapat oleh 

perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan, sehingga akan mendatangkan 

investor karena prospek perusahaan yang baik menurut para investor. 

Persamaan dari penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah : 

a. Menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. 

b. Variabel profitabilitas sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai 

variabel dependennya. 

Perbedaan : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan LQ 45. 

b. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2005-2010, sedangkan penelitian ini 

menggunakan periode tahun 2012-2015. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data kausal komparatif, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier 

berganda. 
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7. Dwi Sukirni (2012)  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikian institusional dan kebjakan hutang terhadap nilai perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode (2008-2010).Populasi  yang 

digunakan pada penialian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode (2008-2010). Sedangkan sampelnya diambil sampel 

dengan metode purposive sampling yang berbasis yang berbasis teknik dengan 

criteria tertentu. 

 Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan hutang analisis terhadap nilai perusahaan.Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan teknik 

analisis regresi berganda.Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial 

berpengaruh negative signifikan terhadap nilai perusahaan.Begitun pun dengan 

kepemilikan institusional dan kebijakan hutang sama-sama memiliki pengaruh 

negative signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan juga variabel 

independen kepemilikan manjerial.  

b. Menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. 
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Perbedaan : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel, 

sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan LQ 45 

b. Periode penelitian terdahulu tahun 2008-2010, sedangkan penelitian ini tahun 

2012-2015 

c. Penelitian terdahulu menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial dan kebijakan hutang, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

struktur modal, profitabilitas, likuiditas dan kepemilikan manajerial dalam 

mengukur nilai perusahaan. 

8. Antwi, Mills, Zhao (2012) 

 Penelitian ini memiliki tujuan mencari bukti pengaruh struktur modal 

terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana (GSE) untuk tahun 

yang berakhir 31 Desember 2010.Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 34 

(tiga puluh empat) perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Ghana (GSE) pada 

periode yang berakhir 31 Desember 2010. 

 Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 1 (satu) variabel 

independen yaitu struktur perusahaan dan nilai perusahaan sebagai variabel 

dependen.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuadrat terkecil regresi.Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa di Ghana 

dengan Negara yang berkembang struktur modal sangat relevan dan berpengaruh 
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positif terhadap nilai perusahaan, utang dan ekuitas juga berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan  

a. Menggunakan variabel independen struktur modal. 

b. Menggunakan variabel dependen nilai perusahan. 

Perbedaan : 

a.  Penelitian yang sekarang menggunakan perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 sebagai sampel, sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana 

(GSE). 

b. Menggunakan 33 perusahaan untuk sampel penelitian terdahulu, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan sampel 45 perusahaan. 

c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah metode 

kuadrat terkecil regresi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda. 

9. OGBUL, Maxwell. (Ph.D), EMENI, Kohinde (ACA) (2012) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengtahui pengaruh struktur 

perusahaan terhadap nilai perusahaan di Nigeria.Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 124 (seratus dua puluh empat) perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Nigeria (NSE) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007.Penelitian 
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ini menggunakan struktur perusahaan sebagai variabel independennya dan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependennya.Metode regresi linier berganda digunakan 

untuk menganilisis data dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

modal sebagai komponen struktur modal ternyata tidak relevan dan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Persamaan : 

a. Menguji keterkaitan antara struktur modal dan nilai perusahaan.  

b. Dalam menganalisis data penelitian yang sekarang dan terdahulu menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan : 

a. Sampel yang diambil pada penelitian terdahulu adalah 124 perusahaan, 

sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan 45 perusahaan. 

b. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Nigeria (NSE), sedangkan dalam penelitian ini 

perusahaan yang digunakan adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

10. Chowdhury (2010) 

 Penelitian ini dilakukan oleh Anup Chowdhury, Suman Paul Chowdhury 

(2010).Penelitian memiliki tujuan untuk meneliti dampak dari struktur modal 

terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Dhafa (DSE) dan Bursa 
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Efek Chittagong (CSE) di Bangladesh.Pengambilan sampel dikelompokkan 

berdasarkan industri yaitu makanan dan barang, bahan bakar dan listrik, bahan kimia 

dan farmasi karena sampel ini diambil dari empat sektor yang paling dominan dengan 

sampel 77 perusahaan di Bangladesh. 

 Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu variable independen 

yaitu struktur modal dan variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi cross sectional untuk mengukur 

pengamatan pada saat yang sama dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa untuk menaikkan tingkat nilai perusahaan dan memakmurkan 

para pemegang saham adalah bagaimana mengatur komposisi struktur modal tersebut 

yaitu memerlukan kombinas yang sempurna anatar utang dan ekuitas sedangkan 

biaya modal harus dibuat seminimal mungkin. 

Persamaan : 

a. Variabel independen yang digunakan struktur modal.  

b. Variabel dependen nilai perusahaan.. 

Perbedaan : 

a.  Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi cross sectional.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Dhafa (DFE) dan Bursa Efek Chittagong (CSE) dengan dikelompokkan 
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berdasarkan industry yaitu, makanan dan barang, bahan bakar dan listrik, bahan 

kimia dan farmasi yang diambil dari empat sektor yang dominan, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan LQ 45 yang terdaftar dalam 

BEI. 

c. Pada penelitian terdahulu menggunakan 77 sampel perusahaan, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan 45 perusahaan. 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

Peneliti (Tahun) Struktur 

Modal 

Profitabilitas Likuiditas Kepemilikan 

Manajerial 

Ni Kadek, Ni Putu (2016) - (+) 

S 

(+) 

S 

- 

Kadek, Made (2016) (+) 

S 

(-) 

TS 

- - 

Inggit, Siti, Nila (2014) (-) 

TS 

- - - 

Ayu, Ari (2013) (-) 

S 

(+) 

S 

- - 

Dwi Retno (2013) - (+) 

S 

(+) 

S 

- 

 

Umi, Gatot, Ria (2012) - (+) 

S 

- - 

 

Dwi Sukirni (2012) - - - (+) 

S 

Antwi, Atta Mills, Zhao ( 

2012 ) 

(+) 

S 

- - - 
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Maxwell, Kohinde ( 2012 

) 

(-) 

S 

- - - 

Chowdhury (2010) (+) 

S 

- - - 

Sumber data diolah 

Keterangan : 

S = Signifikan 

TS = Tidak Signifikan  

2.2. Landasan Teori 

1. Teori Signal (Signalling Theory) 

Menurut Leland dan Pyle, (1977) dalam Scott, (2012:475) teori sinyal adalah 

salah satu teori yang digunakan peneliti yang menggambarkan adanya suatu sinyal 

dari pihak manajer perusahaan yang memiliki informasi mengenai kinerja perusahaan 

melalui laporan keuangan perusahaan.Teori ini menyatakan bahwa seorang investor 

mampu membedakan mana perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi dan 

mana perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang rendah sehingga mereka dapat 

mepertimbangkan di perusahaan mana mereka harus menanamkan modal. Nilai 

perusahaan akan positif atau naik apabila manajer menggunakan utangnya 

semaksimal mungkin. 

 Menurut Suwardjono (2013 : 583) menyebutkan bahwa signaling theory 

bermanfaat untuk menekan informasi yang penting terhadap keputusan dalam 

berinvestasi bagi pihak luar perusahaan. Informasi tersebut berupa unsur yang penting 
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bagi pelaku investor. Informasi tersebut berupa keterangan, catatan maupun 

gambaran dimasa lalu, saat ini maupun keadaan dimasa depan yang berguna untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan akan memberikan sebuah peringatan 

kepada investor atau pihak lain yang berkepentingan. Informasi yang baik adalah 

informasi yang menyediakan kelengkapan data, akurat, relevan dan ketepatan waktu 

yang diperlukan investor dalam mengambil kepeutusan investasi. 

2. Nilai Perusahaan  

 Nilai perusahaan adalah kondisi yang harus dicapai oleh perusahaan sebagai 

bukti kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses yang 

panjang dan bertahun-tahun sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat 

ini. Meningkatnya nilai perusahaan adalah suatu prestasi bagi perusahaan itu sendiri, 

karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka akan memberikan kesejahteraan 

bagi para pemegang saham dan pemilik perusahaan dan ini adalah tugas manajer 

sebagai agen yang sudah diberi kepercayaan oleh pemilik perusahaan untuk 

menjalankan perusahaan tersebut. Menurut Najmudin ( 2011:42 ) nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan yang berubungan 

dengan harga saham.  

 Nilai perusahaan sebagai nilai pasar karena nilai pasar dapat memberikan 

kemakmuran kepada para pemegang saham secara maksimum apabila nilai 

perusahaan meningkat. Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan Price Earning 

Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Market to Book Value (MBV), Free Cash 
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Flow (FCF), Price to Cash Flow Ratio (PCF), dan Tobin’s Q. Nilai Perusahaan 

diukur menggunakan rasio nilai pasar yaitu Price to Book Value (PBV). Rasio ini 

memberikan manajemen petunjuk mengenai apa yang dipikirlah oleh investor 

terhadap kinerja perusahaan dimasa lalu serta prospek dimasa yang akan datang. 

Price to Book Value memberikan indikasi mengenai bagaimana investor memandang 

perusahaan. Apabila PBV suatu perusahaan rendah maka dapat dikatakan harga 

sahamnya murah meskipun harga pasarnya mahal, sehingga dengan melihat PBV 

suatu saham perusahaan investor dapat mengetahui kinerja perusahaan dimana 

apabila PBV saham perusahaan rendah atau murah maka perusahaan tersebut 

memiliki kinerja yang baik karena saham perusahaan tersebut memiliki potensi untuk 

naik di masa  datang yang berarti layak untuk dibeli.  Untuk menghitung PBV, 

pertama kali adalah menghitung nilai buku per lembar sahamnya. Sehingga ketika 

Nilai Perusahaan menigkat maka akan meningkatkan investor daam menanaman 

modalnya diperusahan, hal itu sejalan dengan teori sinyal. Nilai buku per lembar 

saham adalah total ekuitas saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar.  

    
                      

                           
 

Sesuai dengan teori signaling seorang investor akan melihat nilai perusahaan 

untuk mempertimbangkan apakah dia layak untuk menanamkan modanya pada 

perusahaan yang dimana manajer perusahaan tersebut telah memberi sinyal mengenai 

kinerja perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Apabila nilai 
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perusahaan tinggi maka investor akan menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. 

3. Struktur Modal 

 Struktur modal merupakan perbandingan antara jumlah utang jangka panjang 

dengan modal perusahaan. Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan mengenai 

struktur modal yang ada diperusahaan yaitu sebagai berikut : 

a. Husnan ( 2012 : 275 ), struktur modal adalah perbandingan antara sumber dari jangka 

panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri.  

b. Hardono Mardiyanto ( 2009 ) struktur modal merupakan komposisi dan proporsi 

utang jangka panjang dan ekuitas yang ditetapkan oleh perusahaan.  

c. Keown, et al ( 2005 : 85 ), struktur modal adalah perpaduan antara sumber dana 

jangka panjang yang digunakan perusahaan dalam membiayai pengeluaran yang 

ditanggung oleh perusahaan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa struktur modal 

merupakan perbandingan antara sumber jangka panjang, saham preferen dan saham 

biasa. Menurut Kasmir ( 2009 : 112 ), bahwa DER merupakan rasio yang dapat 

digunakan untuk menilai utang dengan menggunakan ekuitas. Rasio ini betujuan 

untuk mengetahui berapa rupiah perusahaan mampu membayar utang atau menjamin 

utang perusahaan. Struktur modal juga dapat diukur menggunakan Debt to Asset 

Ratio (DAR) yaitu total utang yang dibagi dengan total aset, Long Term Debt to 

Equity Ratio (LDER) yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas, Long 
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Term Debt to Asset Ratio (LDAR) yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan total 

aset. 

 Struktur modal merupakan komposisi antara modal sendiri dan hutang jangka 

panjang dalam pembiayaan permanen dan keputusan keuangan yang berkaitan denga 

keputusan investasi, keputusan pendanaan serta keputusan dalam pengelolaan asset 

yang harus diambil dengan tetap berpedoman pada tujuan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Semakin tinggi nilai DER maka dapat diasumsikan perusahaan memiliki 

resiko yang tinggi terhadap kemampuannya dalam melunasi hutang jangka 

pendeknya. Apabila DER dibawah 1.00 hal ini menunjukkan bahwa saham 

perusahaan lebih besar daripada pinjaman atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Sehingga investor menggunakan rasio ini untuk mengetahui beapa besar hutang 

modal dari luar perusahaan jika dibandingkan asset bernilai uang yang dimiliki oleh 

perusahaan maka hal tersebut sejalan dengan teori sinyal. Pengukuran Struktur modal 

adalah sebagai berikut : 

    
                    

                  
 

note : total hutang = hutang lancar + hutang jangka panjang. 

Sesuai dengan teori signal investor akan melihat menanamkam modal pada 

perusahaan dengan nilai peruahaan yang tinggi. Seorang manajer akan memberi 

sinyal atau informasi mengenai keadaan perusahaannya melaui laporan keuangan. 

Melalui struktur modal ini dapat dilihat dapat dilihat apabila seorang manajer 
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menggunakan utangnya secara maksimal maka nilai perusahaan akan positif atau 

naik. 

4. Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan hasil bersih dari berbagai keputusan yang diterapkan 

oleh perusahaan.Selain itu, profitabilitas juga didefinisikan sebagai kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari penjualan barang atau jasa yang diproduksi. Nilai 

perusahaan dipengaruhi oleh besar atau kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh 

perusahaan, semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi nilai perusahaan, 

karena profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan harga saham sehingga nilai 

perusahaan meningkat ( Husnan, 2002:56 ). 

 Profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan akan mempengaruhi nilai 

peusahaan dengan melihat profitabilitas sebagai ukuran kinerja perusahaan yang 

ditunjukkan dari laba yang dihasilkan perusahaan, jika perusahaan mampu 

meningkatkan laba, hal tersebut mengindikasikan perusahaan tersebut memiliki 

kinerja yang baik sehingga mampu menciptakan tanggapan yang positif dari investor 

dan juga meningkatkan harga saham perusahaan.  Profitabilitas diproyeksikan oleh 

ROE (Return On Equity), ROE menunjukkan berapa persen laba yang diperoleh 

perusahaan bila diukur dari modal pemiliknya (Sofyan, 2015:304). ROE 

menunjukkan seberapa besar total ekuitas dapat menghasilkan laba bersih 

perusahaan, ROE juga diterapkan untuk memahami kemampuan perusahaan dalam 

mengatur modal supaya menghasilkan keuntungan atau profit. Apabila ROE suatu 
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perusahaan tinggi, maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba bersih yang 

tinggi. Maka dengan rasio ROE dapat dilihat kinerja manajer pada suatu perusahaan 

dalam pengembalian ekuitas investor yang menanamkan modal pada perusahaan 

tersebut. ROE di rumuskan sebagai berikut ( Sofyan, 2015:305 ): 

    
                 

            
 

 Profitabilitas juga dapat diukur menggunakan Gross Margin Profit yaitu 

penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan kemudian dibagi dengan 

penjualan, Net Profit Margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan, 

rentabilitas ekonomi yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. 

Profitabilitas juga dapat diukur menggunakan Return On Investmen (ROI) yaitu laba 

setelah paak dibagi total aktiva (Syamsudin, 2009:63), Earning Per Share (EPS) 

yaitu laba bersih setelah pajak dikurangi deviden saham preferen kemudian dibagi 

dengan jumlah saham yang beredar (Syafri, 2008:306). Sehingga hal tersebut sejalan 

dengan teori signal. 

5. Likuiditas  

 Likuiditas digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan 

suatu perusahaan.Tingkat likuiditas digunakan untuk pengambilan keputusan oleh 

manajer. Semakin tinggi likuiditas perusahaan maka semakin baik kinerja 

perusahaan, karena likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat digunakan untuk membandingkan 
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antara aset lancar perusahaan dan hutang lancar perusahaan. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan mampu memenuhi hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

Menurut Sartono (2010:114) Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangan yang berjangka pendek tepat pada waktunya. 

Pengukuran likuiditas menggunakan current ratio (CR) yang merupakan 

perbandingan antara aktiva lancar (current asset) dengan hutang lancar (current 

liabilities). Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi hutang lancar dari harta lancar yang dimiliki sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan tersebut. Apabila rasio 

lancar (current ratio) perusahaan tinggi maka perusahaan mampu membayar hutang 

lancarnya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan juga memiliki aset 

lancar yang tinggi. Sebaliknya, jika rasio lancar perusahaan rendah hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan asset lancarnya. Pengukuran dari likuiditas sebagai berikut : 

              
              

                   
 

Likuiditas juga dapat diukur menggunakan Quick Ratio (Rasio Cepat) yaitu aset 

lancer dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar (Sawir, 2009:10), Cash Ratio 

(Rasio Kas) yaitu kas dibagi utang lancar. Sehingga hal tesebut sesuai dengan teori 

signal. 
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6. Kepemilikan Manajerial  

 Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham yaitu pemiliki perusahaan 

dari pihak manajemen yang aktif ikut dalam pengambilan keputusan dalam 

perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini manajer memiliki peran yang sangat 

penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan dan pengambilan keputusan. Seberapa banyak total saham yang 

diberikan atau dimiliki oleh manajemen perusahaan dari jumlah saham yang dikelola 

akan mempengaruhi tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen. 

 Menurut Imanta dan Satwiko (2011) kepemilikan manajerial merupakan 

kepemilikan saham oleh seorang manajer atau seorang manajer yang juga sekaligus 

pemegang saham. Sehingga hal tersebut sejalan dengan teori signal. Kepemilikan 

manajerial adalah presentase jumlah saham yang dimiliki dan dikelola perusahaan 

dengan pengukuran sebagai berikut:  

    
  

  
        

Keterangan : 

KM : Kepemilikan manajerial 

SM : Total saham yang dimiliki manajemen 

SB : Jumlah saham yang dikelola perusahaan 
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7. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

 Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu 

perusahaan.Dari teori yang disampaikan oleh Modigliani dan Miller masih terdapat 

teori yang membahas mengenai struktur modal dengan nilai perusahaan.  Menurut 

trade off theory yang diungkapkan oleh Myers (2001:8) menjelaskan jika struktur 

modal perusahaan berada di bawah titik optimal maka setiap penambahan hutang 

perusahaan akan menaikkan nilai perusahaan. Jika struktur modal diatas titik optimal 

maka setiap penambahan penambahan hutang menurunkan nilai perusahaan. 

Permasalahan ini disebabkan karena nilai perusahaan dengan hutang akan lebih tinggi 

apabila dibandingan dengan nilai perusahaan yang tidak memiliki hutang. Hal ini 

disebabkan karena adanya pengehatan pajak oleh perusahaan  Ketika investor 

mempercayai suatu perusahaan dan menanamkan modal pada perusahaan tersebut 

maka akan nilai perusahaan akan naik. 

 Terdapat beberapa penelitian dari penelitian terdahulu seperti yang 

diungkapkan oleh Ayu Sri Mahatma Dewi, Ari Wijaya (2013) menunjukkan bahwa 

struktur modal berpengaruh negative signifikan terhadap nilai peusahaan.Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Kadek Apriada, Made Sadha (2016) menunjukkan 

bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai peusahaan. Dari beberapa 

penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan hipotesis sebagai berikut: 
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8. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas adalah kemampuan yang dicapai perusahaan dalam suatu 

periode tertentu.Analisis profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi profit yang diperoleh  

perusahaan maka tingkat nilai perusahaan akan semakin tinggi sehingga mampu 

mendatangkan investor untuk menanmkan modal mereka pada perusahaan tersebut 

hal ini disebabkan karena laba yang diperoleh perusahaan akan berdampak pada 

harga saham yang ada di pasar saham. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka 

semakin tinggi keuntungan yang diperoleh pemegang saham untuk mendapatkan 

deviden sehingga berdampak pada naiknya nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang 

tinggi menunjukkan prospek baik pada perusahaan sehingga pasar akan memberikan 

respon yang baik bagi perusahaan tersebut (Sujono dan Soebiantoro, 2007). 

Dari beberapa penilitian terdahulu seperti Kadek Apriada, Made Sadha (2016) 

mengatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada nilai 

perusahaan.Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Ari (2013) menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Umi, Gatot, Ria (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

9. Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

 Rasio likuiditas dapat digunakan untuk membandingkan antara total aktiva 

perusahaan dan hutang lancar perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur 
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sejauh mana suatu perusahaan mampu memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 

menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan harus mampu 

mempertimbangkan bagaimana hutang perusahaan tersebut mampu dipenuhi sesuai 

dengan kemampuan perusahaan dan laba perusahaan juga dapat meningkat.Jika rasio 

likuiditas perusahaan tinggi maka hal ini mencerminkan bahwa perusahaan mampu 

menjaga kinerja dengan baik sehingga nilai perusahaan menjadi tinggi.Hal ini 

membuat perusahaan mendapat respon yang positif dari pasar saham yang 

mengakibatkan nilai perusahaan naik.Dari penelitian yang dilakukan oleh Mafizatun 

Nurhayati (2013) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga dari penelitian tersebut dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut: 

10. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

 Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham yaitu pemiliki perusahaan 

dari pihak manajemen yang aktif ikut dalam pengambilan keputusan dalam 

perusahaan yang bersangkutan (Susanti, 2010).Jadi dalam meningkatkan nilai 

perusahaan diperlukan kecermatan seorang manajer dalam pengambilan 

keputusan.Apabila manajer tepat dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengawasan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan maka hal 

tersebut tentuakan menaikkan nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Sukirini (2012) menunjukkan baha kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Karena dalam hal ini 
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manajer memiliki peran yang sangat penting karena manajer melaksanakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengambilan 

keputusan. Dari penelitian ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka 

pemikiran dibuat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori kerangka pemikiran 

penelitian diatas maka terdapat hipotesis sebagai berikut : 

Struktur Modal 

(X1) 

Profitabilitas 

(X2) 

Likuiditas 

(X3) 

Kepemilikan 

Manajerial 

(X4) 

      Nilai Perusahaan 
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H1 :  Struktur Modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

BEI 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan LQ 45 yang terdaftar 

di BEI 

H3 : Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di BEI 

H4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan LQ 45 

yang terdaftar di BEI  

 


