
 
 

8 
 

BAB II 

TINJAUKAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Utang 

Semua perusahaan kecil maupun perusahaan besar mempunyai utang 

dalam perusahaan yang di bentuknya. Pengertian utang menurut Kieso et. Al 

(2008:172) utang adalah “kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat 

ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer 

aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil 

dari transaksi atau kejadian masa lalu.”  

Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal atau modal 

yang berasal dari kreditur yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan dananya. Semakin tinggi tingkat utang, maka bisa menyebabkan 

pengembalian bagi para pemegang saham biasa menjadi tidak pasti. 

2.1.1 Klasifikasi Utang 

Menurut Fahmi (2013:163) klarifikasi utang dibagi menjadi dua yaitu:  

1. Utang jangka pendek (Short-term liabilities) 

Short term liabilities (utang jangka pendek) sering disebut juga dengan 

utang lancar (current liabilities). Penegasan utang lancar karena sumber utang 

jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya 

mendukung aktivits perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Dan utang 

jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari satu tahun. 

a. Utang dagang (account payable) adalah pinjaman yang timbul karena 

pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit 
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b. Utang wesel (notes payable) adalah promes tertulis dari perusahaan untuk 

membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu 

yang akan datang ditetapkan (utang wesel) 

c. Penghasilan yang ditangguhkan (deferred revenue) adalah penghasilan 

yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah 

menyerahkan uang lebih dahulu kepada perusahaan sebelum perusahaan 

menyerahkan barang atau jasanya 

d. Kewajiban yang harus dipenuhi (accrual payable) adalah kewajiban yang 

timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka 

waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya : upah, bunga, 

sewa, pensiun, pajak harta milik dan lain-lain) 

e. Utang gaji  

f. Utang pajak 

g. Dan lain sebagainya. 

2. Utang Jangka Panjang (long-term Liabilities) 

Long-term Liabilities (utang jangka panjang) sering disebut dengan utang 

tidak lacar (non current liabilities). Penyebutan utang tidak lancar karena dana 

yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan 

yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya 

bersifat tangiable asset (asset yang bisa disentuh), dan memiliki nilai jual 

yang tinggi jika suatu saat dijual kembali. Karena itu penggunaan dana utang 

jangka panjang ini dipakai untuk kebutuhan jangka panjang, seperti 

pembangunan pabrik, pembelian tanah gedung, dan sebagainya. Adapun yang 
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termasuk dalam kategori utang jangka panjang (long-term liabilities) ini 

adalah : 

a. Utang obligsi 

b. Wesel bayar 

c. Utang perbankan yang kategori jangka panjang 

d. Dan lain sebagainya. 

2.1.2 Kebijakan Utang  

Kebijakan utang merupakan keputusan yang sangat penting dalam 

perusahaan. Dimana kebijakan utang merupakan salah satu bagian dari kebijakan 

pendanaan perusahaan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka 

memperoleh sumber pendanaan dari pihak ketiga untuk membiayai aktivitas 

operasional perusahaan. Kebijakan utang mempunyai pengaruh pendisiplinan 

manajer karena utang yang cukup besar akan menimbulkan kesulitan keuangan 

dan atau  risiko kebangkrutan. 

Menurut Harmono (2011:137) keputusan pendanaan oleh manajemen akan 

berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terfleksi pada harga saham. Oleh 

karena itu, salah satu tugas manajer keuangan adalah menentukan kebijakan 

pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan 

dari suatu nilai perusahaan. 

2.1.2.1 Teori Kebijakan Utang 

Kebijakan utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang 

digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Terdapat 
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beberapa teori tentang pendanaan utang dengan hubungan terhadap nilai 

perusahaan (Mardiyati, Gatot, dan Ria, 2012): 

a. Teori struktur modal dari Miller  dan Modligiani 

Pada teori ini mereka berpendapat bahwa dengan asumsi tidak ada pajak, tidak 

adanya informasi asimetris antara pihak manajemen dengan para pemegang 

saham, dan pasar terlibat dalam kondisi yang efisien, maka value yang bisa 

diraih oleh perusahaan tidak terkait dengan bagaimana perusahaan melakukan 

strategi pendanaan. Setelah menghilangkan asumsi tentang ketiadaan pajak, 

utang dapat menghemat pajak yang dibayar (karena utang menimbulkan 

pembayaran bunga yang mengurangi jumlah penghasilan yang terkena pajak) 

sehingga nilai perusahaan bertambah. 

b. Trade off theory 

Pada teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan 

pendanaan menggunakan utang maka akan semakin besar pula resiko mereka 

untuk mengalami kesulitan keuangan karena membayar bunga tetap yang 

terlalu besar bagi para debt holders setiap tahunnya dengan kondisi laba bersih 

yang belum pasti. 

c. Teori keagenan 

Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik 

antara berbagai kelompok berkepentingan. Kelompok pemegang saham 

dengan manajer sebenarnya dalah konsep free cash flow. tetapi ada 

kecenderungan bahwa manajer ingin menahan sumber daya sehingga 

mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Utang bisa dianggap sebagai 
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cara untuk mengurangi konflik keagenan terkait free cash flow. Jika 

perusahaan menggunakan utang maka manajer akan dipaksa untuk 

mengeluarkan kas dari perusahaan (untuk membayar bunga). 

d. Teori signaling 

Jika manajer memiliki keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, dan 

karenanya ingin agar harga saham meningkat, manajer tersebut tentunya ingin 

mengkomunikasikan hal tersebut kepada para investor. Manajer bisa saja 

menggunakan utang yang lebih banyak yang nantinya berperan sebagai sinyal 

yang lebih terpercaya. Ini karena perusahaan yang meningkatkan utang bisa 

dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa 

yang akan datang. Investor diharapkan akan menangkap sinyal tersebut, sinyal 

yang mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang prospektif 

di masa depan. Jadi, kita dapat menyimpulkan dari penjelasan di atas 

bahwasannya utang merupakan tanda atau signal positif dari perusahaan. 

Kebijakan utang berkaitan dengan struktur modal karena utang merupakan 

salah satu komposisi dalam struktur modal. Perusahaan dinilai berisiko apabila 

memiliki porsi utang yang besar dalam struktur modalnya. Namun apabila utang 

tersebut dapat menghasilkan keuntungan, maka utang akan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

2.1.2.2 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal 

asing dan modal sendiri. Modal asing dapat diartikan dengan utang jangka pendek 

atau utang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri sebagai laba di tahan atau 
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bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal merupakan 

masalah yang penting, karena harus memaksimalkan profit bagi keputusan modal 

sendiri yang diperoleh harus lebih besar dari biaya modal akibat penggunaan 

struktur modal tersebut. 

Menurut Sawir (2005:10): 

“Struktur modal adalah pendanaan permanen yang terdiri dari utang 

jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Nilai buku 

dari modal pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor atau 

surplus, modal dan akumulasi ditahan.” 

 

Menurut Fahmi (2013:184) : 

“Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial 

perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang 

jangka panjang (long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholders’ 

equity) yang menjadi sumber pembiayaan perusahaan.” 

 

Menurut Weston dan Brigham (2005:150): 

“struktur modal yang ditargetkan adalah bauran atau perpaduan dari utang, 

saham preferen, saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur 

modalnya.” 

 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur 

modal adalah hasil atau akibat dari keputusan pendanaan (financing decision) 

yang intinya memilih apakah menggunakan utang atau ekuitas untuk mendanai 

operasi perusahaan. 

Jika perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modalnya lebih 

mengutamakan modal dari dalam perusahaan sendiri maka, akan mengurangi 

ketergantungan dari pihak eksternal. Tetapi jika kebutuhan modal sangat besar 

dan modal dalam perusahaannya terbatas atau kurang mencukupi, maka 



14 
 

perusahaan dapat menggunakan dari pihak eksternal yang penggunaan dari 

masing-masing jenis modal tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap 

laba yang dihasilkan. 

2.1.3 Mengukur Kebijakan Utang 

Kebijakan utang perusahaan merupakan tindakan manajemen perusahaan 

dalam mendanai kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan modal 

yang berasal dari utang. Dalam penelitian ini kebijakan utang diukur dengan debt 

equity ratio (DER) yang merupakan perbandingan dari total utang yang dimiliki 

perusahaan dengan total ekuitasnya. 

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:209) menjelaskan bahwa DER 

adalah rasio utang dengan ekuitas menunjukan sejauh mana pendanaan dari utang 

yang digunakan jika dibandingkan dengan pendanaan ekuitas.  

Debt to equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio pengelolaan modal 

yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai usaha dengan 

pinjaman yang disediakan oleh pemegang saham. Seperti yang diungkapkan oleh 

Martono dan Harjito (2007:59) DER adalah “perbandingan total utang yang 

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri (ekuitas).” 

Debt to Equity Ratio (DER) mengukur kemampuan pemilik perusahaan 

dengan equity yang dimiliki untuk membayar utang kepada kreditur. Rasio ini 

berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik 

perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan pendanaan, berikut perhitungannya: 

Debt to Equity Ratio (DER)  = 
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Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Apabila 

perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambil dari laba 

ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya 

untuk keperluan tersebut, sehingga hanya sebagian kecil saja dari pendapatan 

yang dibayarkan oleh dividen. Pada umumnya makin besar angka DER 

perusahaan dianggap makin berbahaya secara finansial, makin besar angka DER 

suatu perusahaan maka manajemennya harus makin kerja keras untuk menjaga 

arus kas perusahaan. Resiko yang makin tinggi diharapkan memberikan laba yang 

juga lebih tinggi (High Risk High Return). Hal ini bagi investor saham 

fundamental diperhitungkan sebagai pertimbangan saat membeli atau menjual 

saham. Dengan tingkat resiko yang makin tinggi maka investor fundamental akan 

menawar makin rendah harga sahamnya. Sebaliknya makin rendah angka DER 

suatu perusahaan investor fundamental akan menghargai makin tinggi karena 

tingkat resikonya yang lebih rendah. Investor akan lebih berani membeli saham 

dengan harga lebih tinggi dengan catatan semua kondisi sama. 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Utang 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan utang menurut Brigham dan 

Houston (2001:86) adalah: 

a. Sales Stability 

Perusahaan yang relatif memiliki penjualan yang stabil akan bisa memakai 

lebih banyak utang karena perusahaan perusahaan yang relative stabil 
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penjualannya berisiko lebih kecil jadi bisa memakai financial leverage lebih 

banyak. 

b. Asset Structure 

Perusahaan yang asetnya cocok dijadikan jaminan akan dapat menggunakan 

utang lebih banyak, karena asetnya bisa dijadikan jaminan. 

c. Growth Rate 

Perusahaan yang sedang berkembang dengan cepat harus mengandalkan 

pendanaan melalui modal eksternal dan bagi perusahaan juga biasanya biaya 

menerbitkan saham lebih besar daripada menerbitkan surat utang. Penggunaan 

utang oleh perusahaan sedang berkembang cepat ini dibatasi oleh 

ketidakpastian yang dihadapi. 

d. Profitability 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung memakai 

sedikit utang karena perusahaan tersebut mampu mencukupi kebutuhannya 

dengan dana dari diri sendiri (modal sendiri) dengan memakai laba ditahan 

(retained earning). 

e. Taxes 

Beban bunga merupakan penghematan pajak. Jika pajak tinggi maka 

penghematan pajak semakin besar, penghematan tersebut melalui penggunaan 

utang. Jika perusahaan menggunakan utang maka perusahaan harus membayar 

beban bunga dan menurut peraturan perpajakan beban bunga merupakan 

beban yang boleh dibebankan. Jadi bunga merupakan penghematan pajak. 
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Oleh karena itu jika tingkat pajak tinggi maka perusahaan akan menggunakan 

utang lebih banyak untuk memaksimalkan keuntungan dari pajak. 

f. Management Attitude 

Manajemen dapat menggunakan pertimbangan sendiri terhadap struktur modal 

yang tepat. Sejumlah management cenderung lebih konservatif dari 

manajemen lainnya, sehingga menggunakan jumlah utang yang lebih kecil 

daripada rata-rata dalam perusahaan yang bersangkutan, sementara 

manajemen lain cenderung menggunakan banyak utang dalam usaha mengejar 

laba yang lebih tinggi. 

2.2 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

dalam suatu periode tertentu dan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam 

menentukan struktur modal perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif 

kecil karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai sebagian 

besar kebutuhan pendanaan. 

Menurut Riyanto (2001:330) bahwa profitabilitas adalah  kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan aktiva atau 

modal perusahaan yang digunakan selama periode tertentu dan dinyatakan dengan 

persentase. 

Sedangkan menurut Sartono (2010:122) profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang 
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akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi 

pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam 

bentuk dividen. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan dapat menarik 

para investor untuk menanamkan dananya yang dialokasikan dalam perusahaan. 

Tetapi sebaliknya, jika tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para 

investor menarik dananya dari perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan tingkat 

profitabilitas yang rendah dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektifitas 

pengelolaan dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan diperlukan analisis laporan keuangan.  

Menurut Sutrisno (2012:222) rasio profitabilitas ini dapat di hitung dengan 

beberapa indikator yakni : 

1. Profit Margin 

Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Cara pengukuran 

rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan 

penjualan bersih. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Gross Profit Margin= 
 aba  otor

 enjualan
 

2. Return on Asset 

Return On Asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Prastowo dan Rifka (2002:86) 
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rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh 

perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. 

Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau 

EBIT. 

Return On Asset= 
 bit

 otal  ktiva
 

3. Return on Equity 

Return on equity (ROE) ini sering disebut dengan  rate of return on net worth 

yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal 

sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai 

Rentabilitas modal sendiri.  

Menurut Prastowo dan Rifka (2002:87) Laba yang dipakai disini adalah laba 

bersih setelah pajak atau earning after tax dikurangi dividen untuk para 

pemegang saham istimewa (bila ada). Hal ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan besarnya laba yang benar-benar tersedia dan tersisa bagi 

pemegang saham biasa. Dengan demikian rumus yang digunakan adalah: 

ROE= 
   

 odal Sendiri
 x100% 

4. Return on Investment 

Return on investment 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 atau EAT. 

Return On Investment= 
   

 nvestasi
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5. Earning per share 

Kadang-kadang pemilik juga menginginkan data mengenai keuntungan yang 

diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Earning per share atau laba per 

lembar saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan per lembar saham pemilik. Rasio yang rendah berarti manajemen 

belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio 

tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Keuntungan yang tersedia 

bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, 

dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus 

untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut: 

EPS= 
   

 umlah  embar saham
 

2.3 Nilai Perusahaan 

2.3.1  Pengertian Nilai Perusahaan 

Harga saham yang telah beredar di pasar saham yang harus dibayar oleh 

investor untuk dapat memiliki sebuah perusahaan. Harga saham yang tinggi akan 

membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan 

membuat investor percaya untuk menanamkan sahamnya kepada perusahaan 

tersebut. 

Nilai perusahaan menurut Martono dan Harjito (2007:13) berpendapat 

bahwa “memaksimumkan nilai perusahaan disebut sebagai memaksimukan 

kemakmuran pemegang saham (stockholder wealth maximation) yang dapat 
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diartikan juga sebagai memaksimumkan harga saham biasa dari perusahaan 

(maximizing the price of the firm’s common stock)”. 

Sedangkan menurut Husnan (2006: 6) nilai perusahaan adalah “Harga 

yang harus dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual”. 

Disamping itu nilai perusahaan menurut Gitman (2006:35) adalah “The 

actual amount per share of common stock that would be recekved if all of the 

firm’s assest were sold for their market value”. Dapat diartikan bahwa nilai 

perusahaan adalah nilai actual per lembar saham yang akan diterima apabila 

seluruh asset perusahaan dijual sesuai harga pasar. 

Dan menurut Sartono (2001:48) adalah “Nilai perusahaan akan tercermin 

dari harga sahamnya. Harga saham dari pasar perusahaan yang terbentuk antara 

pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan.karena 

harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya. 

Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator ilia pasar saham sangat 

dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan yang akan datang, 

sehingga akan meningkatkan harga saham  maka nilai perushaan pun akan 

meningkat”. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan 

dapat ditentukan dari perbandingan hasil sebagai kinerja perusahaan yang terlihat 

dari laporan keuangan, di mana nilai perusahaan merupakan nilai sekarang 

(present value) dari  free cash flow di masa mendatang pada tingkat diskonto rata-

rata tertimbang biaya modal. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting 
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artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan 

diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. 

2.3.2 Jenis-jenis Nilai Perusahaan 

Menurut Yulius dan Tarigan (2007) terdapat beberapa konsep nilai yang 

menjelaskan nilai suatu perusahaan, yaitu: 

1. Nilai Nominal 

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar 

perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga 

ditulis jelas dalam surat saham kolektif. 

2. Nilai Pasar 

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

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

perusahaan dijual di pasar saham. 

3. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak. Karena mengacu 

kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep 

nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai 

perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan 

keuntungan dikemudian hari. 

4. Nilai Buku  

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total 

aktiva dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. 
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5. Nilai Likuidasi 

Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh asset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan 

cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca 

performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. 

Penulis lebih menekankan bahwa harga saham mencerminkan nilai 

perusahaan itu sendiri. Apabila nilai perusahaan itu naik maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja dalam perusahaan tersebut baik, juga sebaliknya apabila nilai 

perusahaan turun maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam perusahaan 

tersebut turun. Dalam  hal ini investor dapat menilai perusahaan dengan harga 

saham, karena harga saham mencerminkan nilai perusahaan itu sendiri. 

2.3.3 Mengukur Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen 

mengelola kekayaan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari ukuran kinerja 

keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan 

nilai perushaannya. Nilai perusahaan mengalami peningkatan dengan ditandai 

harga saham yang juga ikut meningkat di pasar. 

Menurut Brigham dan Houston (2010:105) bahwa “ emaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan memaksimalkan 

nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang 

merupakan tujuan utama perusahaan”. 
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Sedangkan menurut Hasnawati (2005) mengatakan bahwa“Secara harafiah 

nilai perusahaan itu sendiri diamati melalui kemakmuran pemegang saham yang 

dapat diukur melalui harga saham perusahaan di pasar modal”. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan harga saham. Nilai perusahaan dibentuk melalui 

indikator nilai saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. 

Sedangkan harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara 

permintaan dan penawaran investor, sehingga harga saham merupakan fair price 

yang dapat dijadikan proksi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akibat 

dari harga saham yang juga tinggi, maka akan membuat kemakmuran pemegang 

saham meningkat. 

Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan price to book value 

(PBV). PBV dapat dihitung dengan membandingkan harga pasar dari suatu saham 

dengan nilai bukunya. Adapun yang dimaksud dengan nilai buku adalah 

perbandingan antara modal dengan jumlah saham yang beredar. Berdasarkan hal 

itu, PBV menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan mampu menciptakan nilai 

yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Rasio ini mengetahui 

seberapa besar harga saham yang ada di pasar  dibandingkan degan nilai buku 

sahamnya. Semakin tinggi rasio ini menunjukan perusahaan semakin dipercaya, 

artinya nilai perusahaan menjadi lebih tinggi (Sutrisno, 2009:224). Dari 

pengertian tersebut Price Book Value (PBV) dapat dirumuskan sebagai berikut:  

PBV = 
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Dimana : nilai buku = 
     

                    
 

Berdasarkan rasio PBV, dapat dilihat bahwa nilai perusahaan yang baik 

ketika nilai PBV diatas satu yaitu nilai pasar lebih besar daripada nilai buku 

perusahaan. Semakin tinggi nilai PBV menunjukkan nilai peusahaan semakin 

baik. Sebaliknya, apabila PBV dibawah satu mencerminkan nilai perusahaan tidak 

baik. Sehingga persepsi investor terhadap perusahaan juga tidak baik, karena 

dengan nilai PBV di bawah satu menggambarkan harga jual perusahaan lebih 

rendah dibandingkan nilai buku perusahaan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perhitungan Price Book Value 

(PBV) dikarenakan, rumus ini sesuai dengan kondisi nilai perusahaan pada objek 

penelitian, mengetahui nilai pasar dan harga saham, dan untuk mengetahui nilai 

pertumbuhan dari nilai pasar atau harga saham. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Indikator Hasil Penelitian 

1 Umi 

Mardiyati, 

Ahmad, 

dan Putri 

(2012) 

PENGARUH 

KEBIJAKAN 

DIVIDEN, 

KEBIJAKAN 

UTANG DAN 

PROFITABILIAS 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR 

-Kebijakan dividen 

 

DY= 

                       

                     
 

-Kebijakan utang 

 

DER = 
               

                      
 

-Profitabilitas 

 

1)Kebijakan dividen yang 

diproksikan dengan variabel 

Dividend payout ratio (DPR) 

secara parsial memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang 

diproksikan dengan PBV. 

2)Kebijakan utang 

berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap 
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ROE = 
   

       
 

-Nilai perusahaan  

 

PBV=
                      

                          
 

 

 

nilaiperusahaan. 

3)Profitabilitas memiliki 

pengaruh yang positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2 Yangs 

Analisa 

(2011) 

PENGARUH 

UKURAN 

PERUSAHAAN, 

LEVERAGE, 

PROFITABILITAS 

DAN 

KEBIJAKAN 

DIVIDEN 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

-leverage 

 

DER = 
               

                      
 

 

-Kebijakan dividen 

 

DY= 

                 

                     
 

-Profitabilitas 

 

ROE = 
   

       
 

-Nilai perusahaan  

 

PBV=

                      

                          
 

1) ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2) leverage mempunyai 

pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3) profitabilitas mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dan  

4) kebijakan dividen 

mempunyai pengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Secara simultan 

seluruh variabel independen 

dalam penelitian ini 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Kemudian hasil estimasi 

regresi menunjukkan 

kemampuan prediksi dari 4 

variabel independen tersebut 

terhadap nilai perusahaan 

sebesar 61%, sedangkan 

sisanya 39% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar model yang 

tidak dimasukan dalam 

analisis ini. 
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3 Nani 

Martikarini 

(2012) 

KEBIJAKAN 

UTANG DAN 

DIVIDEN 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

-Nilai perusahaan  

 

PBV=
                      

                          
 

 

-Kebijakan dividen 

 

DY= 
                       

                     
 

 

-Kebijakan utang 

 

DER = 
               

                      
 

 

1)Kebijakan dividen 

berpengaruh tidak signifikan 

dan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

2)Kebijakan utang 

berpengaruh tidak signifikan 

dan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

3)Profitabilitas berpengaruh 

signifikan dan negatif 

terhadap nilai perusahaan. 

 

4 Ika 

Fanindya 

Jusriani 

(2013) 

ANALISIS 

PENGARUH 

PROFITABILITAS

, KEBIJAKAN 

DIVIDEN, 

KEBIJAKAN 

UTANG, DAN 

KEPEMILIKAN 

MANAJERIAL 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

Profitabilitas = ROE 

 

Kebijakan utang = 

DER 

 

Nilai perusahaan = 

PBV 

1)Profitabilitas dan kebijakan 

dividen memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan dengan arah 

positif. 

2)Sedangkan untuk kebijakan 

utang dan kepemilikan 

manajerial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor, 

kemakmuran pemegang saham atau investor tersebut tercermin dari nilai 

perusahaan, dengan kata lain nilai perusahaan merupakan ukuran kinerja menajer 

keuangan. Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Suad (2008:7) nilai 

perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual. 
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Dalam realitanya tidak semua perusahaan menginginkan harga saham 

tinggi (mahal), karena takut tidak laku di jual atau tidak menarik investor untuk 

membelinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan harga suatu saham yang terjadi di 

pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan juga 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar 

modal (Jogiyanto, 2008:167). 

Itulah sebabnya harga saham harus di buat seoptimal mungkin, artinya 

harga saham tidak boleh terlalu tinggi atau tidak boleh terlalu rendah. 

2.5.1 Pengaruh Kebijakan Utang Terhadap Nilai Perusahaan 

Salah satu kebijakan yang sangat sensitif terhadap perubahan nilai 

perusahaan adalah kebijakan utang. Semakin tinggi proporsi utang maka nilai 

perusahaan akan semakin tinggi. Dengan demikian, perusahaan dinilai berisiko 

apabila memiliki porsi utang yang besar dalam struktur modal, namun sebaliknya 

apabila perusahaan menggunakan utang yang kecil atau tidak sama sekali maka 

perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal eksternal yang 

dapat meningkatkan operasional perusahaan (Hanafi, 2004:40). 

Dengan adanya utang maka dapat digunakan untuk mengendalikan 

penggunaan free cash flow secara berlebihan oleh manajemen, dengan demikian 

menghindari investasi yang sia-sia. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai 

perusahaan, karena saat kebutuhan utangnya naik, itu akan digunakan untuk 

pembiayaan perusahaan. Peningkatan nilai tersebut dikaitkan dengan harga saham 

dan penurunan utang akan menurunkan harga saham (Jensen dalam Jusriani, 

2013). 
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2.5.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Sebuah perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan dilihat 

dari profitabilitasnya yang merupakan daya tarik utama bagi pemilik perusahaan 

(pemegang saham) karena profitabilitas adalah hasil yang diperoleh melalui usaha 

manajemen atas dana yang di investasikan para pemegang saham dan juga 

mencerminkan pembagian laba yang menjadi haknya yaitu seberapa banyak yang 

di investasikan kembali dan seberapa banyak yang dibayarkan sebagai dividen 

tunai ataupun dividen saham kepada mereka (Jusriani dan Rahardjo, 2013). 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik 

sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan 

meningkat. Menurut penelitian Haryanto dan Toto Sugiharto (2003) dalam 

jurnalnya yang berjudul “ engaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham pada 

perusahaan industri minuman di Bursa Efek  akarta” menyatakan bahwa rasio-

rasio profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan mempengaruhi harga 

saham perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Profitabilitas 

(ROE) 

Kebijakan Utang 
(DER) 

Nilai Perusahaan 
(PBV) 
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2.5.3  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1  

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dari kebijakan 

utang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis 2 

H2 : Kebijakan utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Hipotesis 3  

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 


