
 
 

 

   BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan atau perseroan memiliki tujuan, tujuan dari perusahaan itu 

adalah memaksimalkan nilai pasar bagi pemegang saham dan tentunya 

memaksimalkan laba. Kadangkala kita mendengar para manajer berbicara seolah 

perseroan memiliki tujuan lain. Misalnya, mungkin mengatakan bahwa pekerjaan 

mereka adalah memaksimalkan laba. Ini terdengar tidak masuk akal. Karena 

perusahaan yang memaksimalkan laba belum tentu memakmurkan pemegang 

saham, tetapi pada dasarnya pemegang saham ingin perusahaannya 

menguntungkan agar pemegang saham dapat memperoleh keuntungan juga. 

(Brealey Myers Marcus 2008:12) . 

Memaksimumkan nilai perusahaan akan identik dengan memaksimumkan 

laba dalam pengertian ekonomi. Hal ini di sebabkan karena laba ekonomi 

diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsikan tanpa membuat 

pemilik kekayaan tersebut menjadi miskin. (Suad Husnan & Enny Pujiastuti 

2009:8). 

Hal tersebut dapat tergambar pada fenomena yang terjadi pada Grup 

Bakrie, grup bakrie mengalami penurunan laba, saham Bumi Plc di London turun 

tajam, ini memberikan dampak negatif kepada anak usaha di lantai bursa. 

Sebanyak 10 saham grup Bakrie bertumbangan pada perdagangan saham di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Adapun penyebab penurunan tersebut diantaranya adalah 

menyusul aksi jual massif saham Bumi Plc di bursa London (London Stock 

Exchange). Perusahaan tersebut antara lain  PT. Bumi Resources, Tbk yang turun 

sebesar 7, 14 %, hal yang sama menimpa saham PT. Bakrieland Development, 

Tbk yang turun sebesar 8,57 %, Berikutnya PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) 

turun  7,87  persen di bidang perkebunan saham PT Bakrie Sumatera Plantations 

Tbk (UNSP) amblas  4,11 persen 4,17 persen saham PT Darma Henwa Tbk 

(DEWA) di sektor pertambangan batubara bercokol di dasar batas minimal harga 

saham yakni Rp50 dengen frekuensi 18 kali saham PT Berau Coal Energy 



 
 

 

tergerus Rp9 (4,39 persen) serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) 

tertekan 7,02 %. Penurunan harga saham Bumi Plc juga tak lepas dari 

membumbungnya utang anak usahanya Bumi Resources yang segera jatuh tempo. 

(www.beritasatu.com tanggal 24/09/2012) 

Berdasarkan fenomena lainnya menyebutkan penurunan saham terjadi 

karena hutang-hutang dari anak perusahaan yang berimbas pada penurunan harga 

saham. Hal itu memiliki efek pula pada pendapatan ,  kemakmuran peusahaan dan 

pemegang saham. Penurunan profitabilitas itu sendiri banyak memiliki dampak 

yang merugikan baik bagi perusahaaan maupun bagi invesstor. Adapun penyebab 

penurunan tersebut diantaranya adalah terjadinya  penurunan laba tiga emiten 

grup Bakrie tercatat mengalami rugi bersih di sepanjang kuartal ketiga 2012. Tiga 

emiten tersebut antara lain PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bakrieland 

Development Tbk (ELTY) dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). ketiga emiten 

tersebut mencatat rugi bersih akibat penurunan pada pos pendapatan di masing-

masing emiten dengan rentang penurunan antara 7.07%-9.71% dibandingkan di 

kuartal ketiga 2011. Untuk BRAU, penjualan di sembilan bulan pertama tahun 

2012 mengalami penurunan 7,07% . Hal tersebut diperparah dengan beban pokok 

penjualan BRAU yang meningkat 7,85%, akibatnya laba kotor BRAU turun 

28,26%. Sementara Bakrieland, anak usaha grup Bakrie yang bergerak di sektor 

properti ini mengalami penurunan penghasilan usaha 9% di sepanjang kuartal 

ketiga 2012. Laba kotor ELTY juga turun 1,66%, Sedangkan yang terakhir Bakrie 

Telecom, pendapatan usahanya turun paling besar dibandingkan dua emiten 

Bakrie sebelumnya, hingga 9,71% Kondisi tersebut membuat BTEL mengalami  

rugi usaha  di kuartal ketiga,  kinerja buruk tersebut membuat aset BTEL menurun 

5,27%. (www.infobanknews.com Jakarta 1 November  2012) 

  Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan 

pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil 

operasi. Dari pengertian tersebut,  maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

adalah suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berasal dari penjualan 

http://www.beritasatu.com/
http://www.infobanknews.com/


 
 

 

atau investasi perusahaan. Keuntungan perusahaan ini dapat diukur sebagai salah 

satu indikator yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian (return) bagi 

pemegang saham. Banyak rasio untuk bisa menentukan nilai profitabilitasnya, di 

antaranya Net Profit Margin (NPM), Marjin laba atas penjualan (NPM) adalah 

rasio pengukur laba dari penjualan, rasio ini di hitung dengan membagi laba 

bersih dengan penjualan. Eugene F Brigham & joel F Houston (2001:89) 

 Tingkat hutang yang banyak menjelaskan bahwa struktur modal saham 

group Bakrie masih memiliki kekurangan , dapat dilihat pada perusahaan yang 

sangat berpengaruh pada Bakrie Grup ini, yaitu PT. Bumi Resources Tbk.   

Menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali (2010:56), struktur modal adalah: 

“proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana 

dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal 

dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal 

dari dalam dan luar perusahaan”. 

 Struktur modal perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental 

dalam operasi perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh 

kebijakan pembelanjaan (financial policy) dari manajer keuangan yang senantiasa 

dihadapkan pada pertimbangan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 

yang mencakup tiga unsur penting, keharusan untuk membayar balas jasa 

penggunaan modal kepada pihak yang menyediakan dana tersebut, atau sifat 

keharusan untuk pembayaran biaya modal, sampai seberapa jauh kewenangan dan 

campur tangan pihak penyedia dana itu dalam mengelola perusahaan dan risiko 

yang dihadapi perusahaan. (Hernanto, 1995: dalam Muhammad Rizal, 2002). 

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuanya masing – masing. Tujuan utama 

perusahaan yang telah go public adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau 

para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Salvatore, 2005). 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan & Pudjiastuti, 2009:7). Optimalisasi 

nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang 



 
 

 

diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada 

nilai perusahaan (Fama dan French dalam Hasnawati, 2005). 

Dikatakan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008) dalam penelitiannya , nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum 

apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka 

makin tinggi kemakmuran pemegang saham. 

Berdasarkan fenomena di atas harga saham Grup Bakrie sebagian besar 

mengalami penurunan, ini menyebabkan penilaian perusahaan menjadi kurang 

baik. Menurut Djoko Susanto dan Agus Sabardi  (2002:34), “Harga saham 

yaitu harga yang ditentukan secara lelang kontinu”. Dari pengertian tersebut 

sangat jelas bahwa harga saham bisa menjadi tolak ukur dan penilaian perusahaan 

dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Kadek O 

Kusumajaya (2011), pada industri manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) (2006-2009), menjelaskan bahwa struktur modal dengan alat ukur 

Debt to Equiti Ratio (DER)  mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value). 

Selain faktor – faktor tersebut di atas nilai perusahaan dalam hal ini harga 

saham memiliki faktor yang lain yaitu faktor profitabilitas.  Dwi Murtiningsih 

(2011)  menjelaskan dalam penelitiannya  pengujian secara parsial dengan 

menggunakan uji t, ROA, ROE dan DER tidak mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham. NPM dan EPS mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham. Penelitian ini mengaitkan bagaimana pengaruh 

struktur pendanaan dan profitabilitas terhadap harga saham. 

 Dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dengan judul :  

“Pengaruh Profitabilitas (NPM) dan Struktur Modal (DER)  Terhadap Nilai 

Perusahaan (Harga Saham) Pada perusahaan Grup Bakrie yang listing di 

BEI periode 2007-2011”  



 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka masalah yang 

dirumuskan  sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Profitabilitas (NPM), Struktur modal (DER) 

dan Nilai Perusahaan (Harga Saham) Grup Bakrie yang listing di Bursa 

Efek Indonesia periode 2007-2011? 

2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas (NPM), Struktur modal (DER) dan 

Nilai Perusahaan (Harga Saham)   baik secara simultan maupun parsial 

pada Grup Bakrie yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2011? 

3. Bagaimana perbandingan hasil hipotesis antara kelompok Bakrie yang 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011? 

1.3  Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan NPM, DER dan Harga Saham Grup Bakrie. 

2. Bagaimana pengaruh antara NPM dan DER terhadap Harga Saham secara 

simultan maupun parsial pada Grup Bakrie. 

3. Bagaimana perbandingan antara hasil hipotesis kelompok Bakrie. 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

tentang pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan grup 

bakri yang listing di BEI periode 2007-2011. Disamping itu, penelitian ini untuk 

diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh 

ujian sarjana Ekonomi Program studi Manajemen pada Fakultas Bisnis 

Manajemen Universitas Widyatama 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui perkembangan Profitabilitas (NPM), Struktur modal 

(DER) dan Nilai Perusahaan (Harga Saham) grup bakrie yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 



 
 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas (NPM), Struktur modal (DER) 

dan Nilai Perusahaan (Harga Saham)   secara parsial, maupun simultan 

pada grup bakrie yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

3. Untuk mengetahui perbandingan antara kelompok perusahaan grup bakrie 

yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian 

yang dilakukan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasar pada disiplin 

ilmu yang diperoleh dibangku kuliah khususnya lingkup manajemen 

keuangan, dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang 

diteliti. 

2. Bagi Pembaca 

Bagi kalangan akademik dan pembaca hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah khasanah perpustakaan dengan tambahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan kebijakan hutang dalam rangka meningkatkan nilai 

perusahaan. 

1.6 Kerangka Pemikiran  

 Memaksimumkan nilai perusahaan akan identik dengan memaksimumkan 

laba dalam pengertian ekonomi. Hal ini di sebabkan karena laba ekonomi 

diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsikan tanpa membuat 

pemilik kekayaan terebut menjadi miskin. (Suad Husnan & Enny Pujiastuti 

2009:8).  

Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan 

pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil 



 
 

 

operasi. Dari pengertian tersebut,  maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

adalah suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berasal dari penjualan 

atau investasi perusahaan. Keuntungan perusahaan ini dapat diukur sebagai salah 

satu indikator yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian (return) bagi 

pemegang saham. Banyak rasio untuk bisa menentukan nilai profitabilitasnya, di 

antaranya Net Profit Margin (NPM),Return on Equity (ROE), Return on Asset 

(ROA).Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang di pakai adalah rasio Net 

Profit Margin (NPM).  Marjin laba atas penjualan (NPM) adalah rasio pengukur 

laba dari penjualan, rasio ini di hitung dengan membagi laba bersih dengan 

penjualan. Eugene F Brigham & joel F Houston (2001:89) 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional suatu perusahaan 

tentunya setiap perusahaan membutuhkan dana yang cukup agar kelanjutan 

aktivitas perusahaannya dapat terus berjalan baik. Salah satu investasi yang di 

lakukan oleh manajer keuangan adalah investasi pada aktiva perusahaan. Struktur 

pendanaan adalah cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya, struktur 

dapat dilihat pada seluruh sisi kanan neraca yang terdiri dari hutang jangka 

pendek, hutang jangka panjang dan modal pemegang saham.  

 Mengacu pada kerangka berfikir penelitian, dana yang dibutuhkan 

perusahaan dapat diperoleh dari dalam perusahaan (internal financing) atau dari 

luar perusahaan (external financing) . Pada perusahaan go public dana internal 

financing adalah berasal dari laba ditahan dalalam perusahaan, sedangkan external 

financing berasal dari pinjaman yang diperoleh dari pihak luar baik yang bersifat 

jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang, atau bisa juga berasal dari 

penerbitan saham, baik saham preferen maupun saham biasa. Besarnya proporsi 

anatara internal financing dan external financing akan tergambar pada struktur 

modal perusahaan. Manajer keuangan perlu mengetahui hubungan antara 

profitabilitas, struktur modal dan nilai perusahaan, serta memperhatiakan cost of 

capital dalam menentukan struktur modal yang tepat dalam upaya menetapkan 

apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan internal financing atau 

eksternal financing. 



 
 

 

Keuangan perusahaan dapat diartikan ke dalam keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Salah satu tanggung jawab utama 

manajer keuangan adalah menggalang dana yang dibutuhkan perusahaan untuk 

investasi dan operasinya. Inilah keputusan pendanaan. ketika suatu perusahaan 

perlu mendapatkan dana, perusahaan itu bisa mengundang para investor untuk 

menananmkan uang kas sebagai ganti bagian laba di masa depan, atau 

menjanjikan untuk ,melunasi kas investor itu plus tingkat bunga. Terdapat dua 

kasus dalam keputusan pendanaan yang pertama para investor berkontribusi 

dalam hal pendanaan ekuitas, dalam kasus ke dua investor di berikan pinjaman. 

Dalam hal ini pilihan antara pendanaan utang dan ekuitas sering di sebut 

keputusan struktur modal, dan jika digabungkan antara ekuitas dan pinjaman 

utang maka di sebut sebagai struktur modal. struktur modal adalah “ Struktur 

modal adalah gabungan pendanaan hutang jangka panjang dan ekuitas.” Brealey 

Mayers (2009:6) 

 Adanya struktur pendanaan tersebut, diharapkan aktivitas perekonomian 

akan meningkat karena struktur pendanaan merupakan cara pembayaran aktiva 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar 

dan pada suatu saat akan meningkatkan profit. 

 Struktur modal merupakan perpaduan anatara utang jangka panjang dan 

modal sendiri yang diperoleh perusahaan. Perpaduan antara hutang jangka 

panjang dan modal sendiri akan tercermin pada laporan keuangan perusahaan. 

Informasi yang salah satunya dapat diperoleh dari laporan keuangan adalah 

informasi tentang penggunaan sumber dana atau struktur modal perusahaan yang 

dapat dilihat dari rasio hutang yaitu tingkat Debt to Equity Ratio  (DER) 

perusahaan. DER merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan 

dengan modal sendiri (ekuitas). Martono dan Agus Harjito (2007:59) 

 Rasio DER dipergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang 

terhadap total shareholders equity yang dimiliki perusahaan dan dirumuskan 

sebagai berikut, semakin tinggi DER menunjukan tingginya ketergantungan 



 
 

 

permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perushaan juga 

semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang saham (dalam 

bentuk Dividen). Tingginya DER selanjutnya akan mempengaruhi minat investor 

terhadap saham perusahaan tertentu, karena investor pasti lebih tertarik pada 

saham yang tidak menanggung terlalu banyak beban hutang. Dengan kata lain, 

DER berpengaruh terhadap Penilaian perusahaan. (Mukhtamaruddin, Desmoon 

King Romalo : 2007)  

 Dari aktivitas pasar modal harga saham merupakan faktor yang sangat 

penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi karena 

harga saham menunjukkan prestasi emiten, pergerakan harga saham searah 

dengan kinerja emiten. Apabila emiten mempunyai prestasi Yang semakin baik 

maka profitabilitas yang dapat dihasilkan dari operasi usaha semakin besar.  

Harga pasar saham merupakan cermin dari kondisi dan nilai perusahaan. 

Perusahaan dengan prospek yang bagus akan memiliki harga saham yang tinggi 

dan sebaliknya (Sunariyah, 2004).  

 Penjualan di perusahaan juga menjadi aspek penting selain pendapatan, 

karena baik sengaja ataupun tidak sengaja penjualan dan pendapatan akan sangat 

berkaitan, dalam hal ini penjualan memiliki perbandingan dengan pendapatan 

bersih perusahaan, atau dalam bahasa keuangan di kenal dengan Net Profit 

Margin (NPM). NPM adalah kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan 

yang diciptakanoleh perusahaan (Dwi Murtiningsih (2011) .  

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham 

yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi 

akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun 

juga pada prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan dalam penelitian 

ini didefinisikan sebagai nilai pasar, seperti halnya penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008), nilai perusahaan dapat 

memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga 

saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi 



 
 

 

kemakmuran pemegang saham. Hal ini dapat dilihat dari pengertian nilai 

perusahaan menurut (Husnan, 2009:7) adalah “Nilai perusahaan merupakan 

harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut 

dijual” . 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan 

Soebiantoro, 2007). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga 

tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya 

pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa 

depan.  

Menurut Martalina dan Maya Melinda (2011 : 12) saham adalah 

“Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak 

(badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. dengan penyertaan 

modal tersebut maka pihak tersebut memiliki klaim atas perusahaan, klaim atas 

asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS).” 

Hal – hal tersebut diatas didukung dengan hasil – hasil penelitian terdahulu 

sebagai berikut :  

 Menurut Eli Safrida (2008) dalam penelitiannya pengaruh struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Brsa Efek Jakarta dengan periode penelitian tahun 2006-2006, 

berjumlah 151 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling  berjumlah 45 perusahaan. Teknik pengujian data adalah 

dengan menggunakan regresi linear brganda menguji secara parsial dan regresi 

linear berganda dengan menguji secara simultan, dengan tingkat signifikan alpha 

5%. Hasil penelitian ini membuktikan secara parsial bahwa struktur modal 

berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Seccara simultan membuktikan bahwa struktur modal dan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  



 
 

 

Menurut Diyah Kusnaeni (2012) Nilai perusahaan dapat diukur dari 

besarnya Price Book Value (PBV). PBV merupakan rasio harga saham terhadap 

nilai buku perusahaan yang menunjukkan seberapa besar nilai harga saham per 

lembar dibandingkan dengan nilai buku per lembar saham. Struktur modal 

merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Dalam teori Modigliani and Miller (MM) tanpa pajak disimpulkan bahwa tidak 

ada pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dalam teori 

MM dengan pajak disimpulkan bahwa financial leverage berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, dengan kata lain nilai perusahaan maksimum dan biaya modal 

minimum jika penggunaan hutang mendekati 100%. Penelitian ini menguji 

struktur modal yang terdiri dari Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR), Longterm Debt to Equity Ratio 

(LDER). terhadap Nilai Perusahaan yang tercermin dari nilai PBV pada Industri 

Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2007-2010. Target populasinya berdasarkan kreteria tertentu yaitu Industri 

Barang Konsumsi yang telah menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2007 

sampai 2010 secara berturut-turut sehingga diperoleh 30 perusahaan. Semua 

perusahaan yang menjadi target populasi sekaligus menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda 

dengan tingkat signifikansi α = 5% . Hasil temuan menunjukkan variabel bebas 

secara serempak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, dengan R adjusted 

sebesar 14,6%. Secara individual, DAR dan DER berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Ali Kesuma (2009) meneliti bahwa  pertumbuhan penjualan mempunyai 

pengaruh negatif atau berlawanan arah dengan sturktur modal dengan besarnya 

pengaruh langsung pertumbuhan penjualan dengan struktur modal 19,1%; 

Profitabilitas mempunyai pengaruh berlawan arah dengan struktur modal dan 

besarnya pengaruh langsung profitabilitas dengan struktur modal 4,1%; Rasio 

Hutang mempunyai pengaruh yang signifikan dan searah dengan struktur modal 

dengan besarnya pengaruh 58,7%; Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh 



 
 

 

negatif dan tidak signifikan terhada harga saham serta besarnya pengaruh 

langsung terhadap harga saham 9,4% serta pengaruh tidak langsung 2,5% dan 

total pengaruh 12%; Struktur aktiva mempunyai pengaruh negatif atau 

berlawanan arah dengan harga saham dan tidak signifikan dengan besarnya 

pengaruh langsung struktur aktiva dengan harga saham 12,2%; Profitabilitas 

mempunyai pengaruh signifikan serta searah dengan harga saham dan signifikan 

dengan besarnya pengaruh langsung 54,4% serta pengaruh tidak langsung 0,5% 

dan total pengaruh 53,8%; Rasio Hutang mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap harga saham dan besarnya pengaruh langsung rasio hutang 

dengan dan harga saham 18,2% serta pengaruh tidak langsung 7,8% dan total 

pengaruh 26,1%; Struktur modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan searah 

dengan harga saham. Besarnya pengaruh langsung struktur modal dengan harga 

saham 12,2%. 

 

 Dwi Murtiningsih (2011) Harga saham merupakan harga yang telah 

disepakati bersama antara penjual dan pembeli pada saat saham diperdagangkan. 

Penilaian harga saham dapat dilakukan dengan analisis fundamental dan 

teknikal.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana \ pengaruh ROA, 

ROE, NPM, EPS dan DER terhadap tingkat harga saham di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh 

ROA, ROE. NPM, EPS dan DER terhadap tingkat harga saham pada perusahaan 

Food and Baverages Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan Food and Baverages Yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2008-2010, dengan sampel sebanyak 13 perusahaan, dengan teknik 

pengambilan sampel purpose sampling. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, alat 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini 

adalah : pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t, ROA, ROE dan DER 

tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap harga saham.NPM dan EPS 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

 



 
 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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Tabel 1.1 

 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel X 

(Struktur 

Modal) 

Variabel Y 

(Nilai 

Perusahaan) 

Hasil 

1. Eli Safrida 

(2008) 

Debt to 

Equity Ratio 

(DER), 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

(Total 

Aktiva) 

 (Market to 

Book 

Value) 

Struktur modal berpengaruh 

secara negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh negatif namun 

tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Seccara simultan 

membuktikan bahwa struktur 

modal dan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh 

secara negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Diyah 

Kusnaeni 

(2012) 

Debt to Asset 

Ratio (DAR), 

Debt to 

Equity Ratio 

(DER), 

Longterm 

Debt to Asset 

Ratio 

(LDAR), 

Longterm 

Debt to 

Equity Ratio 

 (Price to 

Book 

Value) 

(PBV) 

Hasil temuan menunjukkan 

variabel bebas secara 

serempak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan, 

dengan R adjusted sebesar 

14,6%. Secara individual, 

DAR dan DER berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan sedangkan 

LDAR dan LDER 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai 



 
 

 

(LDER)). perusahaan 

3. Ali Kesuma 

(2009) 

Growth of 

sales, 

Struktur 

Aktiva, 

Profitabilitas, 

Rasio 

Hutang/Debt 

ratio,  

Struktur 

Modal, 

Harga 

Saham 

(Closing 

Price),  

Pertumbuhan penjualan 

mempunyai pengaruh negatif 

atau berlawanan arah dengan 

sturktur modal dengan 

besarnya pengaruh langsung 

pertumbuhan penjualan 

dengan struktur modal . 

Profitabilitas mempunyai 

pengaruh berlawan arah 

dengan struktur modal Rasio 

Hutang mempunyai pengaruh 

yang signifikan dan searah 

dengan struktur modal 

Pertumbuhan penjualan 

mempunyai pengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhada 

harga saham ,Struktur aktiva 

mempunyai pengaruh negatif 

atau berlawanan arah dengan 

harga saham dan tidak 

signifikan, Profitabilitas 

mempunyai pengaruh 

signifikan serta searah dengan 

harga saham dan signifikan 

Hutang mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap 

harga saham Struktur modal 

mempunyai pengaruh tidak 

signifikan dan searah dengan 

harga saham.  



 
 

 

 

Sumber : Data Diolah  

1.7 Metodologi Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode 

verifikatif. Menurut Muhammad Nazir (2011:54), metode deskriptif adalah 

”Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.” 

 Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri 2009:45 

dalam Intan (2013) adalah “Metode verifikatif memeriksa benar tidaknya apabila 

dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah 

dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang srupa dengan 

kehidupan”. 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan grup bakrie yang telah 

go public di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sumber data diperoleh dari 

internet melalui situs http://www.bakrie-brothers.com/ , Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), Indonesia stock exchange (IDX) dan pustaka loka 

Universitas Widyatama Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan 

Januari 2013. 

4. Dwi 

martiningsih 

(2011) 

ROE,ROA, 

EPS, NPM, 

DER 

HARGA 

SAHAM 

pengujian secara parsial 

dengan menggunakan uji t, 

ROA, ROE dan DER tidak 

mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap harga 

saham.NPM dan EPS 

mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap harga 

saham. 

http://www.bakrie-brothers.com/

