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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Landasan Teori 

2.1.1   Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila 

harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh 

manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada 

harga saham. (Bringham & Houston, 2006 : 19).  

 Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai asset yang dimiliki 

perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu asset 

berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan (Martono & Agus, 2003:3). Nilai 

perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga tercermin dari 

nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham 

mencerminkan tingginya nilai perusahaan (Afzal, 2012). 

 Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Sri Hermuningsih (2009) 

nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak 

hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan 

di masa mendatang. Harga saham yang digunakan umumnya mengacu pada harga 
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penutupan (clossing price), dan merupakan harga yang terjadi pada saat saham 

diperdagangkan di pasar (Fakhruddin dan Hadianto, 2001). 

  

2.1.1.1 Pengukuran Nilai Perusahaan  

Pengukuran Nilai Perusahaan Menurut Weston dan Copelan (2004) dalam 

rasio penilaian perusahaan terdiri dari :  

a) Price Earning Ratio (PER)  

 Menurut Tandelilin (2007) PER adalah perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan earning per share dalam saham. PER adalah fungsi dari 

perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin 

besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. PER dapat dihitung dengan 

rumus:  

𝑃𝐸𝑅 =
Harga pasar perlembar saham

Laba perlembar saham
 

b) Price to Book Value (PBV)  

 Menurut Prayitno dalam Afzal (2012) Price to Book Value (PBV) 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu 

perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan 

tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu 

menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga 

saham yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau undervalued (di bawah) 

nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 2001).  
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Secara sistematis PBV dapat dihitung dengan rumus:  

𝑃𝐵𝑉 =
Harga pasar perlembar saham

Nilai buku saham
 

c) Tobin’s Q  

 Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan 

adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q ini dikembangkan oleh 

professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2004). Rasio ini merupakan 

konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat 

ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. 

Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan 

dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Rumusnya sebagai berikut :  

𝑄 =
(EMV + D)

(EBV + D)
 

Dimana :  

Q   = nilai perusahaan  

EMV    = nilai pasar ekuitas  

EBV      = nilai buku dari total aktiva  

D   = nilai buku dari total hutang  

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun 

(closing price) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. EBV 

diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajibannya. 
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2.1.1.2 Konsep Nilai suatu Perusahaan 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), terdapat beberapa konsep nilai yang 

menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain : 

a. Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran 

dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan 

juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif. 

b. Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar 

menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bias ditentukan jika saham 

perusahaan dijual di apsar saham. 

c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsic ini bukan 

sekedar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai 

entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di 

kemudian hari. 

d. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. 

e. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh asset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian 

para pemegang saham. Nilai likuidasi bias dihitung berdasarkan neraca 

performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. 
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2.1.2    Profitabilitas 

 Salah satu indikator penting bagi investor dalam menilai prospek 

perusahaan di masa depan adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan (Tandelilin, 2007). Profitabilitas menurut Saidi (2004) 

dalam Martalina (2011) adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.  

Menurut Sartono (2001: 122), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannnya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Para investor tetap tertarik terhadap profitabilitas perusahaan 

karena profitabilitas merupakan satu-satunya indikator yang paling baik mengenai 

kesehatan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan pada umumnya, masalah 

profitabilitas merupakan hal yang penting disamping masalah laba, karena laba 

yang besar belum merupakan suatu ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja 

secara efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang 

diperoleh dengan modal atau kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung profitabilitas.  

 

2.1.2.1 Pengukuran Profitabilitas  

 Menurut Harahap (2002) dalam Zulfia Eka Sari (2013) rasio-rasio 

profitabilitas yang lazim digunakan antara lain adalah sebagai berikut :  

1) Gross Profit Margin (GPM)  

Gross Profit Margin (GPM) merupakan persentase laba kotor (penjualan 

dikurangi harga pokok penjualan) yang dibandingkan dengan penjualan.  
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Gross Profit Margin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

GPM=
Penjualan-HPP 

Penjualan
x 100%   

2) Net Profit Margin (NPM)  

Net Profit Margin merupakan persentase perbandingan antara laba setelah 

pajak dengan penjualan. NPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

NPM =
Laba setelah pajak

Penjualan
 x 100%  

3) Return On Asset (ROA)  

Return On Asset (ROA) adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Menurut Sutrisno (2012:223), rumus ROA adalah : 

ROA =
Earning  Before  Tax

Total  Asset
 x 100%  

4) Return On Equity (ROE)  

Return On Equity merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. ROE diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut :  

ROE =
Laba setelah pajak 

Total Ekuitas
 x 100%  
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5) Return on Investment (ROI )  

 

 Return on Investment (ROI) merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang 

dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih 

setelah pajak (Sutrisno, 2012 :223) 

Analisis rasio Return on Investment (ROI) dalam analisis keuangan 

mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu tekhnik analisis 

yang bersifat menyeluruh (comprehensive). Analisis rasio Return on Investment 

(ROI) merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Return on Investment (ROI) 

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan 

dengan keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam  asset yang digunakan 

untuk memperoleh keuntungan. Modigliani– Miller menyatakan bahwa nilai 

perusahaan akan tergantung hanya pada laba yang diproduksi oleh aktiva-

aktivanya (Brigham dan Houston, 2006: 70). Menurut Sutrisno (2012:223),  

besarnya Return on Investment (ROI) dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai 

berikut : 

𝑅𝑂𝐼 =
Earning after Tax

Investment
 x 100%  

 

Penelitian ini menetapkan Return on Investment (ROI) sebagai proksi 

profitabilitas didasarkan suatu pertimbangan karena ROI dapat mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan aset 
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yang dimiliki untuk menghasilkan laba tersebut, asset yang dimiliki adalah aset 

yang digunakan untuk beroperasi, sehingga dapat menjadi indikator keberhasilan 

perusahaan di pandangan investor. 

 

2.1.3 Struktur Modal 

 Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau imbangan 

pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan 

hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana 

perusahaan bersumber dari modal sendiri yang berasal dari modal saham, laba 

ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal 

sendiri mengalami kekurangan (deficit) maka perlu dipertimbangkan pendanaan 

perusahaan yang berasal dari luar, yaitu hutang (debt financing). Namun dalam 

pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternative-alternatif 

pendanaan yang pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila 

perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang 

optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya 

penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata (Martono & Agus : 

2005). 

2.1.3.1 Unsur-Unsur Struktur Modal 

 Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa  

 komponen (Bambang Riyanto, 2001: 238) yaitu:   

1. Modal asing atau hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka  waktunya 

umumnya lebih dari sepuluh tahun. Hutang jangka panjang  ini pada umumnya 
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digunakan untuk membelanjai perluasan  perusahaan (ekspansi) atau 

modernisasi dari perusahaan karena  kebutuhan modal untuk keperluan tersebut 

meliputi jumlah yang  besar.  Komponen - komponen hutang jangka panjang 

ini terdiri dari:  

a. Hutang hipotik (mortage)  

Hutang hipotik adalah bentuk hutang jangka panjang yang  dijamin dengan 

aktiva tidak bergerak (tanah dan bangunan).  

b. Obligasi (bond)  

Obligasi adalah sertifikat yang menunjukan pengakuan bahwa  perusahaan 

meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya  kembali dalam jangka 

waktu tertentu. Pelunasan atau pembayaran kembali obligasi dapat diambil dari 

penyusutan aktiva tetap yang  dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut dan 

dari keuntungan.  Modal asing hutang jangka panjang dilain pihak, merupakan  

sumber dana bagi perusahaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 

tertentu. Semakin lama jangka waktu semakin ringan syarat-syarat pembayaran 

kembali hutang tersebut akan mempermudah dan memperluas bagi perusahaan 

untuk mendayagunakan sumber dana yang berasal dari asing atau hutang 

jangka panjang tersebut. Meskipun demikian, hutang tetap harus dibayar pada 

waktu yang sudah ditetapkan tanpa memperhatikan kondisi finansial 

perusahaan pada saat itu dan harus sudah disertai dengan bunga yang sudah 

diperhitungkan sebelumnya, dengan demikian seandainya perusahaan tidak 

mampu membayar kembali hutang dan bunga, maka kreditur dapat memaksa 

perusahaan dengan menjual aset yang dijadikan jaminannya.  



24 
 

2. Modal Sendiri (Shareholder Equity)  

Modal Sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang 

tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu lamanya. Modal 

sendiri berasal dari sumber intern maupun extern, sumber intern didapat dari 

keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan sumber extern berasal 

dari modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Komponen Modal sendiri 

terdiri dari:  

a. Modal Saham  

 Saham adalah tanda bukti kepemilikan suatu Perseroan Terbatas (P.T), 

dimana modal saham terdiri dari:  

1) Saham Biasa (Common Stock)  

Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang ditanamkan 

oleh investor, dengan memiliki saham ini berarti ia membeli prospek dan siap 

menanggung segala risiko sebesar dana yang ditanamkan.  

2) Saham Preferen (Preferred Stock)  

Saham preferen bentuk komponen modal jangka panjang yang merupakan 

kombinasi antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang. 

b. Laba Ditahan  

Laba ditahan adalah sisa laba dari keuntungan yang tidak dibayarkan 

sebagai deviden.  

 

c. Cadangan  
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 Menurut Riyanto (2001: 242), cadangan dimaksudkan sebagai cadangan 

yang dibentuk dari keuntungan yang dibentuk oleh perusahaan selama beberapa 

waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan (reserve that are surplus). Tidak 

semua cadangan termasuk dalam pengertian modal sendiri. Cadangan yang 

termasuk  

dalam modal sendiri antara lain:  

a). Cadangan ekspansi  

b). Cadangan modal kerja  

c). Cadangan selisih kurs  

d). Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diduga. 

 Komponen modal sendiri ini merupakan modal perusahan yang 

dipetaruhkan untuk segala risiko, baik risiko usaha maupun risiko–risiko kerugian 

lainnya. Modal sendiri ini tidak memerlukan jaminan atau keharusan untuk 

pembayaran kembali dalam setiap keadaan maupun tidak adanya kepastian 

tentang jangka waktu pembayaran kembali modal sendiri. Oleh karena itu, tiap–

tiap perusahaan harus mempunyai jumlah minimum modal yang diperlukan untuk 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

 Perusahaan pada umumnya mempertimbangkan faktor-faktor berikut yang 

mungkin mempunyai pengaruh penting terhadap struktur modal. Menurut J. 

Weston dan Brigham (2006:39) ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur 

modal diantaranya : 
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1. Stabilitas Penjualan 

Stabilitas penjualan dan rasio-rasio utang berhubungan satu sama lain secara 

langsung. Dengan stabilitas yang lebih besar dalam penjualan dan laba, suatu 

perusahaan dapat mengambil beban tetap utang dengan risiko yang lebih 

sedikit daripada bila penjualan dan labanya mengalami penurunan secara 

periodik dalam hal yang disebut terakhir perusahaan akan menghadapi 

kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.  

2.     Struktur Aktiva 

Struktur aktiva mempengaruhi sumber-sumber pembelanjaan dalam beberapa 

cara. Perusahaan dengan aktivaaktiva tetap yang berumur panjang, terutama 

bila permintaan untuk keluaran / outputnya secara relatif dijamin. 

3. Leverage Operasi 

Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil cenderung lebih mampu 

untuk memperbesar leverage keuangan karena ia akan mempunyai risiko 

bisnis yang lebih kecil. Leverage operasi adalah penggunaan potensial atas 

biaya-biaya operasi tetap untuk memperbesar efek perubahan dalam 

penjualan atas EBIT perusahaan. Leverage Keuangan adalah penggunaan 

potensial atas biaya2 keuangan tetap untuk memperbesar efek-efek 

perubahan dalam EBIT pada EPS perusahaan. Risiko bisnis adalah risiko 

terhadap ketidakmampuan perusahaan untuk menutup biaya operasinya. Jika 

terjadi kenaikan leverage operasi maka risiko bisnis pun akan naik.  

Risiko keuangan adalah risiko terhadap ketidakmampuan perusahaan untuk 

menutup kewajiban-kewajiban keuangan yang disyaratkan. Risiko keuangan 
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bergantung pada keputusan struktur modal yang dibuat oleh manajemen, & 

keputusan itu dipengaruhi oleh risiko bisnis yang dihadapi perusahaan.  

4. Tingkat Pertumbuhan 

Perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan 

modal eksternal. Lebih jauh lagi, biaya pengembangan untuk penjualan 

saham biasa lebih besar daripada untuk penerbitan surat utang, yang 

mendorong perusahaan untuk lebih banyak mengandalkan utang. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan perkembangan perusahaan yang  diukur 

dengan tingkat pertumbuhan total aktiva. Semakin tinggi pertumbuhan  

perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi.  

5. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada tingkat penjualan, asset, dan modal. Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin 

tinggi tingkat profitabilitas semakin rendah tingkat penggunaan hutang dalam 

struktur modal perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang 

mempunyai profitabilitas tinggi akan mempunyai dana internal yang besar. 

Perusahaan akan menggunakan dana internalnya terlebih dahulu sebelum 

mengambil pembiayaan eksternal melalui hutang, dengan demikian sesuai 

dengan pecking order theory semakin tinggi profitabilitas perusahaan 

semakin rendah rasio struktur modal perusahaan. 

6. Pajak 
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Bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan, 

dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan yang terkena tarif 

pajak yang tinggi. Karena itu, makin tinggi tarif pajak perusahaan, makin 

besar manfaat penggunaan utang. Pajak adalah jumlah pajak yang 

dibebankan kepada masing-masing  perusahaan berdasarkan pada tarif pajak 

yang ditentukan pemerintah atas  penghasilannya yang kena pajak yang 

diperoleh. Brigham dan Houston (2011 : 180) menyatakan bahwa utang 

mempunyai keunggulan berupa pembayaran bunga dapat digunakan untuk 

mengurangi pajak sehingga biaya pajak yang harus dibayar menjadi lebih 

rendah. Keadaan inilah yang telah mendorong adanya penggunaan utang 

yang semakin besar di dalam struktur modal perusahaan 

7. Pengendalian 

Pengaruh hutang lawan saham terhadap posisi pengendalian manajemen bisa 

mempengaruhi struktur modal. Apabila manajemen saat ini mempunyai hak 

suara  untuk mengendalikan perusahaan tetapi sama sekali tidak 

diperkenankan untuk membeli saham tambahan, mereka mungkin memilih 

utang untuk pembiayaan baru. 

8. Sikap Manajemen 

Sikap manajemen yang paling banyak mempengaruhi secara langsung pilihan 

pembelanjaan adalah hal-hal yang menyangkut pengendalian (control) 

perusahaan dan risiko. 

 

9.  Sikap Pemberi Pinjaman 
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Lepas dari analisis-analisis menajemen atas faktor-faktor Leverage yang tepat 

bagi perusahaan-perusahaan mereka, tidak terdapat permasalahan  kecuali 

bahwa sikap para pemberi pinjaman (lender) sering dianggap  sebagai 

determinan penting kadang-kadang sangat penting (faktor yang menentukan) 

dari struktur-struktur modal. 

10. Kondisi Pasar 

Keadaan pasar modal mengalami perubahan jangka panjang dan pendek yang 

dapat sangat berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan yang optimal. 

11. Kondisi Internal Perusahaan 

Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang rendah sehingga tidak 

menarik lagi investor, maka perusahaan lebih menyukai pembelanjaan 

dengan hutang daripada pengeluaran saham. 

12. Fleksibilitas Keuangan 

Seorang manajer pendanaan yang pintar adalah selalu dapat menyediakan 

modal yang diperlukan untuk mendukung operasi. Fleksibilitas keuangan 

atau kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang masuk 

akal dalam keadaan yang tidak menguntungkan. 

 

2.1.3.3 Teori Struktur Modal 

 Struktur Modal merupakan masalah penting dalam pengambilan keputusan 

mengenai pembelanjaan perusahaan. Teori struktur modal menjelaskan apakah 

ada pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Struktur modal yang dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham adalah sturktur modal yang 
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terbaik (Husnan, 2004: 263). Teori struktur modal adalah teori yang menjelaskan 

kebijakan pendanaan perusahaan dalam menentukan perimbangan antara hutang 

dan ekuitas untuk memaksimumkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga 

saham di Bursa. 

 Kebijakan struktur modal melibatkan perimbangan antara risiko dan 

pengembalian. Jika banyak hutangnya maka risiko yang ditanggung pemegang 

saham akan lebih besar tetapi tingkat pengembalian yang diharapkan juga akan 

lebih besar jika lebih banyak menggunakan hutang. Risiko yang besar akan 

menurunkan harga saham tetapi tingkat pengembalian yang besar akan menaikkan 

harga saham. Oleh karena itu struktur modal harus berada pada keseimbangan 

antara risiko dengan tingkat pengembalian sehingga dapat memaksimumkan harga 

saham (Weston dan Brigham, 2001 :5). 

Jenis-jenis teori struktur modal, antara lain: 

a. Teori Pendekatan Tradisional. 

 Pendekatan Tradisional berpendapat bahwa dalam pasar modal yang 

sempurna dan tidak ada pajak, nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan 

dapat dirubah dengan cara merubah struktur modal (Husnan, 2004:294). Menurut 

Irawati (2006) Pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa sampai pada tingkat 

leverage tertentu, risiko perusahaan tidak mengalami perubahan. 

 Tetapi jika hutangnya terus ditambah maka risikonya akan lebih besar 

daripada penurunan biaya karena penggunaan hutang. Menurut pendekatan 

tradisional, struktur modal yang optimal terjadi pada saat nilai perusahaan 
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maksimum atau struktur modal yang dapat meminimumkan biaya modal rata-rata 

tertimbang. 

b. Model Modigliani dan Miller (Brigham, 2001:31) 

Berdasarkan serangkaian asumsi yang sangat membatasi, MM membuktikan 

bahwa nilai suatu perusahaan tidak dioengaruhi oleh struktur modalnya, tetapi 

studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, antara lain : 

1. Tidak ada biaya broker 

2. Tidak ada pajak 

3. Tidak ada biaya kebangkrutan 

4. Para investor dapat meminjam bunga dengan tingkat suku bunga yang 

sama dengan perseroan 

5. Semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen 

mengenai peluang investasi perusahaan di amsa mendatang 

6. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang. 

Selanjutnya MM menerbitkan makalah lanjutan yang melemahkan asumsi 

tidak ada pajak perseroan. Model MM dengan pajak menyimpulkan bahwa 

financial Leverage berpengaruh, dengan kata lain nilai perusahaan akan 

maksimum dan keseluruhan biaya modalnya minimal apabila menggunakan 

hampir 100% hutang. Peningkatan ini semata-mata disebabkan oleh pembayaran 

bunga dan pengurang pajak yang besarnya lebih kecil dari biaya hutang dan biaya 

modal sendiri. Menurut Brigham dan Houston (2001) bahwa dengan adanya 

penghematan pajak maka nilai perusahaan yang menggunakan hutang lebih besar 

dibandingkan nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. 
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c. Model Trade-Off  

Menurut teori ini struktur modal yang optimal dapat diperoleh dengan cara 

menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang (perlakuan pajak 

perseroan yang menguntungkan)/ di dalam teori trade-off menyatakan bahwa 

setiap perusahaan memiliki tingkat hutang yang optimal di dalam struktur 

modalnya disebabkan keuntungan dan biaya dari hutnag. Artinya, perusahaan 

yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi 

penghasilan kena pajak, yang dapat member manfaat bagi pemegang saham. 

Pengurangan pajak ini akan menambah laba perusaahn dan dana tersebut dapat 

dipakai untuk investasi perusahaan di masa yang akan datang ataupun untuk 

membagikan dividen kepada para pemegang saham. 

 

d. Model Pecking Order  

Model Pecking Order manyatakan bahwa perusahaan lebih suka membelanjai 

perusahaannya dengan dana internal, yaitu yang berasal dari laba ditahan dan 

depresiasi aliran kas. Jika dana internal tidak mencukupi perusahaan baru 

menggunakan dana eksternal. Dana eksternal yang digunakan terlebih dahulu 

adalah hutang pada bank, jika tidak mencukupi baru melakukan emisi obligasi. 

Hal ini dilakukan karena emisi obligasi merupakan signal negatif oleh pasar 

bahwa perusahaan kekurangan dana, hal ini akan mempengaruhi penilaian 

investor terhadap nilai perusahaan dimasa yang akan datang 
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e. Signaling Theory 

Menurut signaling model, perusahaan berusaha memaksimumkan nilai bagi 

pemegang saham saat ini, bukan pemegang saham baru. Jika perusahaan memiliki 

prospek yang sangat bagus maka sebaiknya tidak menerbitkan saham baru, tetapi 

jika prospek perusahaan suram sebaiknya menerbitkan saham baru. Hal ini bagi 

investor merupakan signal yang buruk sehingga harga saham akan turun pada saat 

pengumuman emisi saham baru. 

 

2.1.3.4 Struktur Modal Optimum 

 Struktur modal optimum adalah struktur modal yang memaksimalkan 

harga dari saham perusahaan, hal ini biasanya meminta rasio hutang yang lebih 

rendah dari pada rasio yang memaksimalkan EPS yang diharapkan (Bringham dan 

Houston, 2006 :4). Jika suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya 

mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam perusahaan maka akan 

mengurangi ketergantungan dengan pihak luar. Apabila kebutuhan dana sudah 

sangat meningkat karena pertumbuhan perusahaan dan dana dari sumber intern 

telah digunakan semua, maka ada pilihan lain yaitu menggunakan dana eksternal, 

baik dari hutang atau dengan menggunakan saham baru. Apabila dalam memenuhi 

kebutuhan dana dari sumber eksternal tersebut perusahaan lebih mengutamakan 

hutang saja, maka ketergantungan kepada pihak luar akan semakin besar dan 

risiko financial semakin besar. Sebaliknya, jika perusahaan lebih mendasarkan 

pada saham, perusahaan akan kehilangan  peluang untuk mempengaruhi 

penghematan pajak dari penggunaan utang  jangka panjang.  
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 Perlu diusahakan adanya keseimbangan yang optimal  antara kedua 

sumber dana tersebut. Kalau mendasarkan pada konsep biaya  modal, perusahaan 

diusahakan memiliki struktur modal yang optimal, yaitu  struktur modal yang 

dapat meminimumkan biaya modal sehingga dapat  meningkatkan nilai 

perusahaan. Penentuan struktur modal yang optimal juga  melibatkan perhitungan 

antara tingkat risiko dan tingkat pengembalian.  Penambahan utang tidak hanya 

akan memperbesar risiko perusahaan, tetapi  juga akan memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharapkan dari para  pemegang saham. Usulan investasi 

apapun haruslah cukup untuk menutup beban bunga atas dasar pinjaman dan 

memberikan imbalan kepada pemegang saham atas risiko yang ditanggungnya. 

Namun, tingkat risiko yang makin tinggi dapat menurunkan harga saham, tetapi di 

lain pihak meningkatnya tingkat pengembalian akan meningkatkan harga saham 

perusahaan tersebut. Untuk itu, perusahaan harus dapat memikirkan kemungkinan 

yang akan dihadapi oleh penentuan struktur modalnya. Sebagaimana dijelaskan 

Riyanto (2001: 294) “apabila perusahaan mendasarkan pada konsep cost of 

capital, perusahaan akan mengusahakan dimilikinya struktur modal yang optimal 

yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata (average cost of 

capital).

 

2.1.3.5 Analisis Struktur Modal 

 Sesuai dengan teori struktur modal, pada dasarnya struktur modal terdiri 

dari modal asing dan modal sendiri. Berkaitan dengan teori tersebut maka analisis 

struktur modal juga terdiri dari analisis modal asing (hutang) dan analisis modal 
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sendiri (rasio Leverage). Berdasarkan teroti struktur modal, maka dalam 

penelitian ini struktur modal diukur dengan rasio Debt to Equity (DER). Menurut 

Sutrisno (2012: 217) rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai dengan hutang. Rasio leverage terdiri dari : 

a. Debt to Assets Ratio (DAR). 

 Rasio DAR digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana atau 

modal yang disediakan oleh kreditur. Selain itu rasio ini juga digunakan untuk 

mengukur seberapa besar investasi aktiva dibiayai dengan total hutang. Semakin 

tinggi rasio DAR berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan 

untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Perhitungan DAR dilakukan dengan menggunakan rumus: 

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
x100%  

 

b. Debt to Equity Ratio (DER). 

 Rasio DER untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban dalam membayar hutangnya dengan jaminan modal sendiri. Selain itu 

rasio ini juga bisa digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang 

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio DER berarti 

modal sendiri yang digunakan semakin sedikit disbanding dengan hutangnya. 

Perhitungan DER dilakukan dengan menggunakan rumus: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
x100%  
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c. Longterm Debt to Assets Ratio (LDAR) 

 Rasio LDAR digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang jangka 

panjang digunakan untuk investasi pada sektor aktiva. Hal ini menunjukkan 

hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditur 

dengan jumlah aktiva yang dibiayai dengan hutang jangka panjang. Perhitungan 

LDAR dilakukan dengan menggunakan rumus: 

𝐿𝐷𝐴𝑅 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
x100%  

d. Longterm Debt to Equity Ratio (LDER) 

 Rasio LDER menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka 

panjang yang diberikan kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh 

pemilik perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa besar 

perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri atau seberapa 

besar hutang jangka panjang dijamin oleh modal sendiri. Perhitungan LDER 

dilakukan dengan menggunakan rumus: 

𝐿𝐷𝐸𝑅 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
x100%  

 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh 

Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. Adapun ringkasan 

penelitian-penelitian terdahulu tersebut antara lain terdapat dalam tabel 2.1 

berikut: 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian Hasil Penelitian 

1 Tito Putra (2007) PENGARUH 

KINERJA 

KEUANGA

N DAN 

BETA 

SAHAM 

TERHADAP 

PRICE TO 

BOOK 

VALUE 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Real Estate 

Dan Property 

Yang Listed 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Periode 

Tahun 2004-

2006) 

Variabel 

dependen : 

ROA, DER, 

EPS, Beta 

Saham dan 

DPR                            

Variabel 

Independen 

: PBV 

Dari hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

data EPS dan DER 

secara parsial 

signifikan berpengaruh 

terhadap PBV pada level 

of significance kurang 

dari 5%, 

namun ROA, Beta 

Saham dan DPR tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap PBV 

dengan signifikansi 

lebih besar dari 5%. 

Kemampuan prediksi 

dari kelima variabel 

tersebut terhadap DER 

sebesar 25,8% 

sebagaimana 

ditunjukkan oleh 

besarnya R 

square sebesar 25,8% 

sedangkan sisanya 

74,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang 

tidak dimasukkan ke 

dalam model penelitian. 

2 Werner R. Murhadi 

(2008) 

Hubungan 

Capital 

Expenditure, 

Risiko 

Sistematis, 

Struktur 

Modal, 

Tingkat 

Kemampulab

Variabel 

Independen 

:Capital 

Expenditure

,Risiko 

Sistematis, 

Struktur 

Modal, 

Tingkat 

Hasil penelitian 

mengindikasi bahwa 

hanya struktur modal 

dan tingkat 

kemampulabaan yang 

berdampak pada nilai 

perusahaan. Sementara 

itu, asset tidak berwujud 

yang diukur melalui ada 
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aan Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Kemampula

baan 

Variabel 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan 

tidaknya penelitian dan 

pengembangan ternyata 

tidak mempengaruhi 

tingkat kemampulabaan 

dan nilai perusahaan. 

Terakhir, risiko 

sistematis tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan  

3 Sri Hermuningsih 

(2009) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Growth 

opportunity, 

sruktur 

Modal 

terhadap nilai 

Perusahaan 

Pada 

Perusahaan 

Publik di 

indonesia 

Variabel 

Independen: 

Profitabilita

s,Growth 

opportunity, 

sruktur 

Modal                              

Variabel 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

pertama, variabel 

profitabilitas, growth 

opportunity dan 

struktur modal, 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Kedua, variabel struktur 

modal merupakan 

variabel intervening 

bagi growth opportunity 

dan 

tidak bagi profitabilitas.  

4 Zulfia Eka Sari 

(2013) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Economic 

Value 

Added, dan 

Risiko 

Sistematis 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

(Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Kategori 

LQ45 yang 

Variabel 

Independen 

: 

Profitabilita

s, Leverage, 

Economic 

Value 

Added, dan 

Risiko 

Sistematis                            

Variabel 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil 

analisis regresi berganda 

dengan tingkat 

signifikansi 5%, maka 

hasil penelitian ini 

menyimpulkan: (1) 

Profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap nilai 

perusahaan  (2) 

Leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai 

perusahaan  (3) 

Economic Value Added 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap nilai 
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Terdaftar di 

BEI) 

perusahaan  (4) Risiko 

sistematis tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

5 Ayu Sri dan Ari 

(2013) 

Pengaruh 

Struktur 

Modal, 

Profitabilitas 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Pada Nilai 

Perusahaan 

Variabel 

Independen 

: Struktur 

Modal, 

Profitabilita

s, dan 

Ukuran 

Perusahaan       

Variabel 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) 

struktur modal 

berpengaruh negatif dan 

signifikan pada nilai 

perusahaan, 2) 

profitabilitas 

berpengaruh positif dan 

signifikan pada nilai 

perusahaan 3) ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh pada nilai 

perusahaan. 

 

6 Gill dan 

Obradovich (2012) 

“The Impact 

of Corporate 

Governance 

and Financial 

Leverage on 

the Value of 

American 

Firms” 

Variabel 

Independen 

: CEO 

duality, 

Board Size, 

Komite 

Audit, 

Kepemilika

n 

Manajerial, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

ROA. 

Variabel 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

board size tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

manufaktur, sedangkan 

CEO duality, komite 

audit, leverage, ukuran 

perusahaan, dan 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan manufaktur. 

Selain itu penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

board size tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan jasa, 

sedangkan leverage dan 

ROA berpengaruh 

positif terhadap nilai 
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perusahaan jasa. 

7. Yuliana (2009) Pengaruh 

Struktur 

Modal Dan 

Return On 

Equity 

(ROE) 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Pada 

Perusahaan 

Sektor 

Agriculture 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

(Perusahaan 

yang 

Terdaftar Di 

BEI periode 

2007-2011) 

 

Variabel 

Independen 

: Struktur 

Modal dan 

ROE. 

VAriabel 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini 

menunjukan secara 

simultan, struktur modal 

dan Return on Equity 

(ROE) 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan 

secara parsial, struktur 

modal 

tidak mempunyai 

pengaruh terhadap nilai 

perusahaan, dan Return 

on Equity (ROE) 

mempunyai pengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

8  Sujoko dan 

Soebiantoro (2007) 

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan 

Saham, 

Leverage, 

Faktor Intern 

Dan Faktor  

Ekstern 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan  

(Studi 

empirik pada 

perusahaan 

Variabel 

Independen 

: Struktur 

Kepemilika

n Saham, 

Leverage, 

Faktor 

Intern Dan 

Faktor  

Ekstern. 

Variabel 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan 

Hasil studi ini 

menunjukkan bahwa 

struktur kepemilikan, 

faktor intern dan faktor 

ekstern  

berpengaruh signifikan 

terhadap leverage. 

Struktur kepemilikan, 

faktor ekstern, faktor 

intern,dan leverage  

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan.Hasil studi 

ini tidak mendukung 
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manufaktur 

dan non 

manufaktur 

di Bursa 

Efek Jakarta) 

teori keagenan, Jensen 

dan  

Meckling (1976) tetapi 

hasil studi ini 

mendukung Pecking 

Order Theory, Myers 

(1984), Trade off model 

dan  

Signaling theory, 

Bhattacarya (1979). 

9 Sri dan Pancawati 

(2011) 

Struktur 

Kepemilikan, 

Kebijakan 

Dividen, 

Kebijakan 

Hutang, dan 

Nilai 

Perusahaan 

Variabel 

Independen 

: 

Kepemilika

n 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional

, kebijakan 

dividen, 

kebijakan 

hutang, 

ukuran 

perusahaan, 

pertumbuha

n 

perusahaan, 

kinerja 

perusahaan 

Variabel 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan 

1) Variabel ownershipis 

manajerial 

terbukti mempengaruhi 

nilai perusahaan, 2) 

vari-abel kepemilikan 

institusional tidak 

terbukti mempengaruhi 

nilai perusahaan, (3) 

Kebijakan Dividentidak 

terbukti mempengaruhi 

nilai perusahaan, (4) 

kebijakan Hutang tidak 

terbukti mempengaruhi 

ni-lai perusahaan (5) 

Ukuran perusahaan 

terbukti mempunyai 

pengaruh positif pada 

nilai perusahaan, 

(6)Pertumbuhan 

perusahaan terbukti 

mempengaruhi nilai 

perusahaan (7) Kinerja 

perusahaan 

terbukti berpengaruh 

possitif terhadap nilai 

perusahaan 

 

 

 



42 
 

2.2      Kerangka Pemikiran 

 Setiap perusahaan yang didirikan harus memiliki beberapa tujuan yang 

jelas. Menurut Martono dan Agus (2005: 3) Tujuan perusahaan adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Setiap 

perusahaan yang go public menginginkan harga saham yang dijual memiliki 

potensi harga tinggi dan menarik minat para investor untuk membelinya.  Salah 

satu sektor yang memiliki peranan penting di pasar modal Indonesia adalah sektor 

agriculture. Sektor agriculture merupakan bagian pokok dalam kehidupan sehari-

hari dimana manusia membutuhkan pemenuhan sandang, pangan dan papan yang 

harus dipenuhi. Fenomena mengenai perkembangan subsektor perkebunan yang 

dikatakan mengalami pertumbuhan yang paling baik ternyata tidak tercerminkan 

dalam pasar modal. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam subsektor 

perkebunan dalam pasar bursa justru mengalami penurunan harga saham. 

Penurunan harga saham berdampak pada nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan Price to Book Value juga mengalamin penurunan. Upaya dalam 

meningkatkan nilai perusahaan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yaitu 

dengan cara mengaplikasikan faktor-faktor yang dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor eksternal maupun faktor 

internal perusahaan.  
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 
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2.2.1 Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal Terhadap Nilai 

Perusahaan 

 Leverage keuangan merupakan penggunaan dana yang menyebabkan  

perusahaan harus menanggung beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan  

atau mengoptimalkan pendapatan per lembar saham. Apabila hasil pengembalian  

atas aktiva lebih besar daripada biaya hutang, maka leverage tersebut  

menguntungkan dan hasil pengembalian atas modal dengan pengembalian ini juga  

meningkat. Begitu juga sebaliknya bila hasil pengembalian atas aktiva lebih kecil  

dari biaya hutang, maka leverage akan mengurangi hasil pengembalian modal  

(Irawati, 2006).  

 Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa leverage dapat  

meningkatkan hasil pengembalian pemegang saham.Nilai suatu perusahaan selain  

diukur dari tinggi rendahnya harga jual saham di pasar, juga dapat diukur dari  

tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh profitabilitas, yang  

selanjutnya dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh  

investor. Penelitian terdahulu oleh Yuliana (2009) menyatakan bahwa secara 

simultan Profitabilitas dan Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

 Semakin baik pertumbuhan profitabilitas berarti prospek perusahaan di 

masa depan dinilai semakin baik juga, artinya semakin baik pula nilai perusahaan 
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dimata investor. Apabila kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

meningkat, maka harga saham juga akan meningkat (Husnan, 2005).  

 Penelitian ini menetapkan Return on Investment (ROI) sebagai proksi 

profitabilitas didasarkan suatu pertimbangan karena ROI dapat mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan aset 

yang dimiliki untuk menghasilkan laba tersebut, sehingga dapat menjadi indikator 

keberhasilan perusahaan di pandangan investor. 

 Penelitian terdahulu oleh Yuliana (2009), Sri Hermunighsih (2009), Zulfia 

Eka Sari (2013), Ayu Sri dan Ari (2013), Werner R. Murhadi (2008), Gill dan 

Obradovich (2012), Sujoko dan Soebiantoro (2007) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2.3.3 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

 Struktur modal yang menunjukkan perbandingan antara modal eksternal 

jangka panjang dengan modal sendiri, merupakan aspek yang penting bagi setiap 

perusahaan karena mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial 

perusahaan. Struktur modal seringkali dikaitkan dengan nilai perusahaan. Model 

Pecking Order manyatakan bahwa perusahaan lebih suka membelanjai 

perusahaannya dengan dana internal, yaitu yang berasal dari laba ditahan dan 

depresiasi aliran kas. Jika dana internal tidak mencukupi perusahaan baru 

menggunakan dana eksternal. Dana eksternal yang digunakan terlebih dahulu 

adalah hutang pada bank, jika tidak mencukupi baru melakukan emisi obligasi. 

Hal ini dilakukan karena emisi obligasi merupakan sinyal negatif oleh pasar 
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bahwa perusahaan kekurangan dana, hal ini akan mempengaruhi penilaian 

investor terhadap nilai perusahaan dimasa yang akan datang. Menurut Irawati 

(2006) pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa sampai pada tingkat 

leverage tertentu, risiko perusahaan tidak mengalami perubahan, tetapi jika 

hutangnya terus ditambah maka risikonya akan lebih besar daripada penurunan 

biaya karena penggunaan hutang. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak 

hutang maka risiko semakin tinggi, dan berpengaruh negatif terhadap penilaian 

perusahaan. 

 Penelitian yang juga dilakukan oleh Ayu Sri, Ari (2013) dan Dewa Ayu, I 

Made (2013) mendukung hasil bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Pemikiran 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian keterkaitan antara profitabilitas dan struktur modal 

terhadap nilai perusahaan di atas yang mengacu pada kerangka pemikiran dan 

rumusah masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Simultan 

 H1 :   Profitabilitas (ROI) dan Struktur Modal (DER) secara simultan  

  berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

2. Secara Parsial  

H2:  Profitabilitas (ROI) berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

H3:  Struktur Modal (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

 

 


