
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Keuangan  

 Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan 

baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Disamping itu fungsi 

operasional lainnya adalah manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan 

manajemen sumber daya manusia. 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen yang ada 

dalam suatu perusahaan. Manajemen keuangan ini adalah salah satu fungsi yang 

penting disamping fungsi - fungsi perusahaan yang lain. Manajemen keuangan 

membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik 

oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. 

Menurut Keown,dkk (2005:4)  pengertian manajemen keuangan adalah :  

“Financial management is concerned with the maintenance and 

creation of economic value or wealth”. 

Menurut Martono dan Harjito (2003:4) mengatakan bahwa :  

“Manajemen keuangan (Financial Management) atau dalam literatur 

lain disebut pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan 

dana, mengelola aset, sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen aset, 

mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan 

perusahaan.”    

Sedangkan menurut Sutrisno (2007:3) mengatakan bahwa :  

“Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat 

diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berubungan 

dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya 



 
 

 

yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan 

dana tersebut secara efisien.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari manajemen keuangan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efektif dan efisien dengan keuntungan yang optimal. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan  

 Manajemen Keuangan memiliki aktivitas yang luas dalam bidang 

keuangan karena setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer 

keuangan yang menangani fungsi-fungsi  keuangan. Fungsi manajemen keuangan 

dari suatu perusahaan itu sendiri adalah salah satu fungsi utama yang sangat 

penting dalam perusahaan, di samping fungsi-fungsi lainya. 

 Menurut Martono dan Harjito (2007:4) terdapat tiga fungsi utama dalam 

manajemen keuangan yaitu :  

1. Keputusan Investasi ( investment  Decision) 

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan 

dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan 

yang paling penting diantara ketiga fungsi yang ada. Hal ini dikarenakan 

keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas 

investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. 

Rentabilitas investasi (return on investment) merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu investasi. 

2. Keputusan Pendanaan (financial Decision) 

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Pertama,  keputusan 

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai 

investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi 

tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan 

modal sendiri. Kedua, penetapan tentang pertimbangan pembelanjaan 

yang trerbaik, atau sering disebut dengan struktur modal optimal. Karena 

itu perlu ditetapkan apakah perusahaan menggunakan sumber ekstern yang 



 
 

 

berasal dari hutang dengan menerbitkan obligasi, atau menggunakan 

modal sendiri dengan menerbitkan obligasi, atau menggunakan modal 

yang ditanggung perusahaan minimal.  

3. Keputusan Pengelolaan Aktiva (Asset Management Decision) 

Manajer Keuangan Bersama manajer – manajer lainya dalam suatu 

perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkat operasi dari 

asset-asset  yang ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk 

pengadaan dan pemanfaatan  asset menjadi tanggung jawab manajer 

keuangan. Tanggung jawab tersebut menurut manajemen keuangan lebih 

memperhatikan  pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. 

2.2  Laporan Keuangan  

 Para investor sangat memerlukan laporan keuangan sebagai suatu 

informasi dalam memprediksi saham yang akan dibeli begitu juga saham yang 

dijual dan dipertahankan dari setiap perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan 

laporan keuangan penting untuk penilaian dari perusahaan tersebut yang dapat 

dilihat dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan keuangan 

lainya. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. 

Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang 

berkepentingan antara lain masyarakat, pemerintah, pemasok dan kreditur, 

pemilik, manajemen perusahaan, investor, pelanggan dan karyawan. Dengan 

melihat laporan keuangan perusahaan yang diumumkan, para pemegang saham 

tersebut dapat melihat apakah selama satu periode perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang menjanjikan bagi pemegang saham dari kegiatan operasional 

usahanya.  

 

 

 



 
 

 

 

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan  

 Semua transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dicatat, 

diklasifikasikan dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada suatu 

periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Ditinjau dari fungsinya, laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai kinerja, aktivitas 

dan kondisi keuangan suatu perusahaan, yang akan menjadi sumber informasi 

bagi analis untuk mengambil keputusan.  

 Pengertian laporan keuangan menurut Brigham and Houston (2010:84) 

adalah :  

“Beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di 

atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang 

berada di balik angka tersebut”. 

2.2.2  Jenis – Jenis Laporan Keuangan  

 Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan 

ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada juga yang harus dianalisis 

lebih lanjut misalnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.  

 Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan memakai informasi 

mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga laporan 

keuangan perlu diklasifikasikan dalam berbagai jenis laporan keuangan.  

Menurut Nilasari dan Wiludjeng (2006:164) menjelaskan jenis-jenis laporan 

keuangan antara lain : 

1. Balance Sheets (Neraca) 

Merupakan ikhstisar kondisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal 

tertentu, yang menunjukkan jumlah kekayaan atau aset perusahaan, jumlah 

hutang dan jumlah modal dari perusahaan.  

 

 



 
 

 

 

2. Income Statment (Laporan Laba Rugi) 

Merupakan laporan keuangan yang menunjukan hasil operasi tertentu dan 

mencerminkan status laba atau rugi, serta merupakan ringkasan 

penghasilan dan biaya-biaya perusahaan dalam periode tertentu.  

3. Laporan Arus Kas  

Laporan keuangan yang menggabungkan informasi dari neraca dan 

laporan laba rugi, untuk menggambarkan sumber dan penggunaan kas 

selama periode tertentu.  

4. Laporan Perubahan Posisi Keuangan  

Merupakan laporan tentang sumber dan penggunaan dana perusahaa, yang 

menunjukan hasil perbandingan anatara neraca pada periode yang sedang 

berjalan dengan periode yang lampau.  

 Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas 

mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, pembiayaan dan 

investasi selama suatu periode akuntansi. Jika digunakan dalam kaitanya dengan 

laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktivitas 

bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi 

jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan 

peluang.  

2.2.3  Analisis Rasio Keuangan  

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

seperti investor, kreditor, analisis, konsultan keuangan pialang, pemerintah, dan 

pihak manajemen sendiri. Penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dengan cara 

menganalisis laporan keuangan. Menurut Martono dan Harjito (2007:52) bahwa 

analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis tentang rasio   

keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan : 



 
 

 

1. Perbandingan internal (internal comparison), yaitu membandingkan rasio 

pada saat ini dan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam 

perusahaan yang sama. 

2. Perbandingan Eksternal (external comparison) dan sumber-sumber 

industri, yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan-

perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. 

2.2.3.1 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

 Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan 

ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada juga yang harus dianalisis 

lebih lanjut misalnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.  

 Brigham and Houston (2010:134) membagi analisis rasio keuangan 

menjadi empat rasio utama, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas  

Aset likuid merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga 

dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku, 

adapun rasio likuiditasnya sendiri adalah rasio yang menunjukan 

hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban 

lancarnya.  

2. Rasio Manajemen Aset  

Rasio manajemen aset adalah rasio yang mengukur seberapa efektif 

sebuah perusahaan mengatur asetnya. Namun demikian secara individual 

rasio tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam hal 

penggunaan persediaan dalam menghasilkan penjualan. 

3. Rasio Manajemen Utang  

Sampai sejauh apa perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang 

(financial leverage). Leverage akan memberikan tiga dampak penting bagi 

perusahaan, yang pertama menghimpun dana melalui hutang, pemegang 

saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas 



 
 

 

terbatas, yang kedua Kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan 

oleh pemilik sebagai batas pengaman. Jadi, makin tinggi proporsi total 

dana yang diberikan oleh pemilik sebagai batas pengaman. Jadi makin 

tinggi proporsi total modal yang diberikan oleh pemegang saham, makin 

kecil risiko yang dihadapi oleh kreditor, tiga, jika hasil yang diperoleh dari 

aset perusahaan lebih tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan, 

maka penggunaan utang akan mengungkit leverage atau memperbesar 

pengembalian atas ekuitas atau ROE. 

4. Rasio-Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan 

kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil 

operasi. Terdapat beberapa pengukuran terhadap profitabilitas atau 

rentabilitas suatu perusahaan yang masing-masing dihubungkan dengan 

total aktiva, modal sendiri maupun nilai penjualan yang dicapai. 

5. Rasio Nilai Pasar 

Rasio nilai pasar adalah sekumpulan rasio yang menghubungkan harga 

saham perusahaan dengan laba, arus kas, dan nilai buku per sahamnya.  

2.3 Pasar Modal  

2.3.1 Pengertian Pasar Modal  

 Pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa 

gedung) yang disisipkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, 

dan jenis surat berharga lainya dengan memakai jasa para perantara pedangang 

efek. 

 Pengertian pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri 

Keuangan RI No.1548/kmk/1990 tentang peraturan pasar modal, adalah : 



 
 

 

 “ Suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya 

adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang 

keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar .“ 

Pengertian pasar modal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1995 pasal 1 ayat 1 adalah :  

 “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangkan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.” 

Pengertian pasar modal menurut Tandelilin (2010:26) adalah :  

“Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga 

bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang 

umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan 

obligasi” 

Menurut Martalena dan Maya Melinda (2011 : 3):  

 “Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai 

instrument keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan, baik 

obligasi, saham reksadana, instrument derivative maupun instrument 

lainya. pasar modal juga menjadi sarana pendanaan bagi setiap 

perusahaan maupun institusi lain (missal pemerintah), dan sebagai 

sarana bagi kegiatan investasi.” 

2.3.2 Fungsi Pasar Modal  

 Pasar modal memiliki daya tarik bagi para pihak yang melakukan kegiatan 

transaksi jual beli surat berharga. Hal tersebut di sebabkan pasar modal memiliki 

fungsi yang strategis, menurut Husnan (2005:4) fungsi dari pasar modal adalah 

sebagai berikut: 



 
 

 

1. Pasar modal bisa menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem 

perbankan. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas 

yang berupa surat tanda hutang (obligasi) ataupun surat kepemilikan 

(saham). dengan demikian perusahaan bisa menghindarkan diri dari 

kondisi debt to equity ratio yang terlalu tinggi sehingga justru membuat 

cost of capital of the firm tidak lagi minimal. 

2. Pasar modal memungkinkan pemodal mempunyai berbagai pilihan 

investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Seandainya tidak 

ada pasar modal, maka para lenders mungkin hanya bisa menginvestasikan 

dana mereka dalam sistem perbankan. Dengan adanya pasar modal para 

pemodal memungkinkan untuk melakukan difersivikasi investasi, 

membentuk portofolio sesuai dengan resiko yang mereka bersedia 

tanggung dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan. 

2.3.3 Instrumen Investasi di Pasar Modal  

Instrumen Pasar Modal menurut Eduardus Tandelilin (2010 : 30) terdiri dari : 

1. Sekuritas di Pasar ekuitas 

a) Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Saham biasa 

adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. 

Sebagai pemilik, pemegang saham biasa suatu perusahaan mempunyai hak 

suara proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan antara lain 

pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). 

b) Saham Preferen (preferred stock) 

Saham preferen merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda 

dalam berbagai hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferen 

biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari 

waktu ke waktu. Seperti yang disebut sebagai preferred (dilebihkan), 

pembagian dividen pada pemegang saham preferen lebih didahulukan 

sebelum diberikan kepada pemegang saham biasa. 



 
 

 

c) Bukti Right 

Bukti Right atau disebut sebagai Right saja merupakan sekuritas yang 

memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham 

baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode waktu 

tertentu. Bukti Right juga dikenal dengan sebutan hak memesan efek 

terlebih dahulu (HMETD). Bukti Right diterbitkan melalui penawaran 

umum terbatas (right issue). 

d) Waran (warrant) 

Waran (warrant) adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Keputusan perusahaan menjual waran 

ditetapkan pada waktu RUPS. Seperti bukti Right, perusahaan yang 

menerbitkan waran harus telah mencatatkan sahamnya di bursa efek 

karena nantinya akan dikonversi oleh pemegang waran. Waran biasanya 

dijual bersamaan dengan sekuritas lainnya misalnya obligasi atau saham. 

2. Sekuritas di Pasar Obligasi 

a) Obligasi 

Obligasi (bond) dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang. 

Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan 

pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Obligasi itu 

sendiri merupakan sertifikat atau surat berharga yang berisi kontrak antara 

investor sebagai pemberi dana dengan penerbitnya sebagai peminjam 

dana. 

b) Obligasi Konversi 

Obligasi konversi (convertible bond) memiliki karakteristik seperti 

obligasi biasa yang mempunyai nilai nominal, memberikan kupon, dan 

mempunyai jatuh tempo. Obligasi konversi adalah berbeda dengan 

obligasi biasa karena dapat ditukar dengan saham biasa. Obligasi konversi 

mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. 

3. Sekuritas di pasar Derivatif 



 
 

 

1. Kontrak Berjangka 

Kontrak berjangka (future contract) merupakan suatu perjanjian yang 

dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa mendatang. 

 

2. Kontrak Opsi 

Kontrak opsi (option contract) adalah suatu perjanjian yang member 

pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual 

suatu aset tertentu (tergantung pada jenis opsi) pada harga tertentu selama 

waktu tertentu. 

3. Reksa Dana 

Reksa Dana merupakan suatu jenis instrument investasi yang juga tersedia 

di pasar modal Indonesia di samping saham, obligasi, dan sebagainya. 

Reksa Dana mudahnya dapat diartikan sebagai wadah yang berisi 

sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli 

oleh investor. 

2.3.4 Peranan Pasar Modal 

 Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antara suatu negara dengan negara lain. Hampir 

semua negara di dunia ini mempunyai pasar modal, yang bertujuan menciptakan 

fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi 

permintaan dan penawaran modal. 

Menurut Sunariah (2005 : 7), peranan pasar modal pada suatu negara dapat 

dilihat dari lima segi sebagai berikut : 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.  

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk 

menentukan hasil (return) yang diharapkan. 



 
 

 

3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. 

4. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali 

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.  

 

2.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

Menurut Husnan (2009:8) secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pasar modal antara lain adalah : 

1. Supply sekuritas 

Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan 

sekuritas di pasar modal. 

2. Demand sekuritas 

Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki 

jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas 

yang ditawarkan. 

3. Kondisi politik dan ekonomi 

Faktor ini yang pada akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand 

akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan 

demand akan sekuritas. 

4. Masalah hukum dan peraturan 

Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang 

disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. 

Kebenaran informasi, karena itu menjadi sangat penting disamping 

kecepatan dan kelengkapan informasi. 

5. Keberadaan lembaga yang mengawasi dan mengatur kegiatan pasar modal 

dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara 

efisien. 



 
 

 

Peran informasi yang dapat diandalkan kebenaranya dan cepat tersedianya 

menjadi sangat penting. Diperlukan berbagai lembaga dan profesi yang menjamin 

persyaratan tersebut dapat terpenuhi.   

 

2.4 Nilai Perusahaan 

2.4.1 Pengertian Nilai Perusahaan 

 Untuk bisa mengambil keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan 

perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Tujuan Keputusan keuangan tersebut 

adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan.  

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2009:7) pengertian nilai perusahaan 

sebagai berikut: 

”Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.” 

Menurut Sujoko dan Soebiantoro, (2007) nilai perusahaan adalah :  

“Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham”  

Sedangkan menurut Hermuningsih dan Wardani (2009:174) mengatakan bahwa  

“Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap 

perusahaan, yang sering dikaitkan harga saham.” 

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan nilai yang 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang 

berpengaruh terhadap persepsi investor, dan dapat di kaitkan dengan harga saham. 

2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan didefinisikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh 

calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan dan Pudjiastuti, 

2002:7). Sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan 

oleh manajemen keuangan dalam meningkatkan nilai perusahaan. 



 
 

 

 Menurut Hermuningsih dan Wardani (2009:175) terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan sebagai berikut : 

1. Insider Ownership merupakan persentase saham yang dimiliki oleh 

insider, seperti manajer atau direktur. 

2. Kebijakan Hutang merupakan  keputusan penggunaan hutang dengan 

mempertimbangkan biaya tetap yang muncul dari hutang berupa bunga, 

yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan 

semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham 

biasa. 

3. Kebijakan Dividen merupakan kebijakan yang dikaitkan dengan 

penentuan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada 

para pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba 

ditahan.  

2.4.3 Ukuran Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan terkait dengan tingkat kepercayaan pasar akan prospek 

perusahaan artinya, semakin tinggi nilai perusahaan maka pasar semakin percaya 

bahwa perusahaan mampu memberikan hasil yang maksimal atas saham. Nilai 

perusahaan didefinisikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan dan Pudjiastuti, 2002:7). Nilai 

perusahaan lazim diindikasikan oleh harga saham dan pergerakannya dengan 

melihat closing price (harga saham) dari perusahaan tersebut. 

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. 

 

 



 
 

 

2.5 Saham 

2.5.1 Pengertian Saham  

Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal adalah 

saham, menurut Sutrisno (2010 : 100) saham adalah : 

 “Saham adalah surat bukti kepemilikan perusahaan atau penyertaan 

pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)”. 

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).” 

Sedangkan menurut Mishkin and Eakins (2006:28), saham adalah : 

“A security that is claim on the earnings and assets of a corporatoin”   

Jadi saham adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), 

dimana saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga 

pemilik sebagaian dari perusahaan tersebut.   

2.5.2  Karakteristik Saham  

 Saham merupakan sumber dana eksternal perusahaan yang berasal dari 

pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan yang akan tetap 

ditanamkan di dalam perusahaan yang bersangkutan, dan dana ini di dalam 

perusahaan tersebut menjadi “modal sendiri”. Adapun karakteristik modal sendiri 

menurut Bambang Ryanto (2001 : 214) adalah sebagai berikut : 

1. Modal terutama tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran 

dan keselamatan perusahaan. 

2. Modal dengan kekuasaannnya dapat mempengaruhi politik perusahaan. 



 
 

 

3. Modal mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal 

asing. 

4. Modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas 

atau tidak tentu lamanya. 

5. Modal menjadi jaminan, haknya adalah sesudah modal asing likuiditas.  

 Menurut Tjiptono Darmaji (2001:5) beberapa karakteristik yuridis 

kepemilikan saham suatu perusahaan antara lain : 

1. Limited risk, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai 

jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan. 

2. ultimate control, artinya pemegang saham (secara kolektif) akan menentukan 

arah dan tujuan perusahaan. 

3. Residual claim, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang 

mendapatkan pembagaian hasil perusahaan.  

Kesimpulannya saham sebagai modal sendiri merupakan modal jangka 

panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. 

sebagai modal sendiri, saham diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk 

jangka panjang waktu yang tidak terbatas (tanpa jatuh tempo). Di dalam 

saham terdapat hak suara, selain itu di dalam saham terkandung risiko karena 

pemegang saham merupakan pihak terakhir yang mendapat pembagian hasil 

usaha perusahaan sehingga kompensasi bagi pemegang saham harus lebih 

tinggi di banding pemegang modal pinjaman atau kreditur. 

 2.5.3 Jenis-Jenis Saham  

 Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk membentuk struktur 

modal yang efisien ataupun untuk membiayai proyek yang akan dilakukan 

biasanya menggunakan alternatif penjualan obligasi atau surat hutang perusahaan, 

penggunaan laba ditahan, penjualan saham baru, ataupun kombinasi diantaranya. 

 Menurut Arifin (2004:46)  mengatakan bahwa : 

 “Saham diklasifikasikan berdasarkan tingkat penghasilan, kualitas 

laba perusahaan, kepekaan terhadap risiko pasar, sifat dan stabilitas EPS 



 
 

 

(Earning per Share) dan dividen, juga kepekaan terhadap pasar dan 

ekonomi.” 

Jenis-jenis saham tersebut antara lain : 

1. Blue Chips, yaitu saham unggulan dalam suatu dan mempunyai pengalaman 

yang panjang dan stabil dalam laba dan dividen. 

2. Income stock, yaitu saham yang memiliki pengalaman yang panjang dan 

berkelanjutan dalam pembayaran di atas rata-rata regular. 

3. Growth stock, yaitu saham yang mengalami laju pertumbuhan yang tinggi 

secara konsisten dalam operasi dan laba. 

4. Speculative stock, yaitu saham yang menawarkan harapan bahwa harganya 

akan naik, Saham tidak mengalami pengalaman sukses hasilnya tidak pasti dan 

tidak stabil, sering mengalami fluktuasi harga yang besar dan umumnya 

membayar dividen yang kecil atau tidak sama sekali.  

5. Cyclical stock, adalah saham yang penghasilanya berhubungan erat dengan 

kegiatan usaha umum. Harga saham ini mencerminkan keadaan ekonomi 

secara umum, dan naik atau turun seperti konjungtur. 

6. Defensive stock, adalah saham yang harganya tetap stabil (atau bahkan 

meningkat) bila kegiatan ekonomi menurun. 

Harga saham di bursa dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat 

kualitatif atau kuantitatif, antara lain pengaruh peraturan perdagangan saham, 

ketat tidaknya pengawasan atas pelanggaran oleh pelaku bursa, psikologi pemodal 

secara masal yang berubah-ubah antara pesimistis , optimistis, dan lain-lain. 

Di pasar modal indonesia transaksi saham sangat dominan dibandingkan 

dengan obligasi. Menurut Sutrisno (2010 : 310) Saham  menurut karakteristiknya 

dapat dibedakan dalam dua macam yaitu :  

1. Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa membagikan dividen bila laba, memiliki hak suara, memiliki 

hak memperoleh bagian kekayaan bila perusahaan bangkrut. 

2. Saham Preferen (preffered stock)  



 
 

 

Saham preferen membagikan dividen walaupun dalam kondisi perusahaan 

merugi, tidak memiliki hak suara, memiliki hak didahulukan bila 

perusahaan di likuidasi. 

2.5.4 Harga Saham  

 Harga saham merupakan nilai pasar dari selembar saham sebuah 

perusahaan atau emiten pada waktu tertentu. 

Menurut Sutrisno (2010:355) mengenai harga saham adalah : 

 “Harga saham atau harga pasar saham adalah nilai saham yang 

terjadi akibat diperjualbelikan saham tersebut di pasar sekunder.” 

Menurut  Djoko Susanto dan Agus Sabardi (2002:34), harga saham adalah : 

“harga saham yaitu harga yang ditentukan secara lelang kontinu”. 

Harga saham terbentuk dari interaksi kinerja perusahaan dengan situasi 

pasar yang terjadi di pasar sekunder. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

harga saham yaitu nilai pasar dari selembar saham sebuah perusahaan atau emiten 

yang ditentukan secara lelang yang terjadi di pasar sekunder (bursa efek). 

2.4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

 Nilai pasar saham ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung dan tidak 

langsung. Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantung kondisi pasar, 

persepsi investor terhadap perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain 

yang menerpa pasar modal. Disamping itu, harga saham pada dasarnya sangat 

terkait dengan kesehatan keuangan perusahaan. Ketika penghasilan perusahaan 

naik, keyakinan investor juga akan tinggi, maka harga saham pun biasanya naik. 

Jika perusahaan mengalami kerugian atau tidak mencapai target yang diharapkan 

harga saham biasanya jatuh.  

 Kemudian menurut Brigham dan Weston (2004:24), harga saham 

perusahaan tergantung pada faktor-faktor berikut : 

1. Proyeksi laba per saham, 

2. Waktu diperolehnya laba, 

3. Tingkat risiko dan proyeksi laba, 



 
 

 

4. Proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas (DER), 

5. Kebijakan pembagian dividen (DPR). 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa harga saham ditentukan oleh 

permintaan atau perdagangan harian antara penjual dan pembeli. Arus permintaan 

ditentukan oleh harga, jika permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan 

naik tetapi jika penawaran lebih besar dari permintaan harga akan turun. 

Disamping itu ditentukan juga oleh kondisi perusahaan yang bersangkutan 

artinya makin baik kinerja perusahaan, makin tinggi laba, makin besar keuntungan 

yang dinikmati pemegang saham dan makin besar pula kemungkinan harga saham 

naik. Selain kinerja perusahaan, prospek, dan perkembangan industri dimana 

perusahaan berada, kondisi mikro dan makro ekonomi juga mempengaruhi harga 

saham. 

2.5.6 Nilai Saham  

Terdapat berbagai jenis nilai saham di pasar modal. Beberapa di antaranya 

yang berkaitan dengan penelitian, menurut Martalena dan Maya Melinda 

(2011:57) Nilai saham memiliki empat konsep, yaitu : 

1. Nilai Nominal  

Merupakan nilai per lembar saham yang berkaitan dengan akuntansi dan 

hukum. Nilai diperlihatkan pada neraca perusahaan dan merupakan modal 

di setor penuh dibagi dengan jumlah saham yang sudah di edarkan. 

2. Nilai Buku  

Nilai buku per lembar saham menunjukan nilai aktiva bersih per lembar 

saham yang merupakan nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham. 

3. Nilai Pasar  

Niali suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang 

terbentuk di bursa saham . 

4. Nilai Intrinsik 

Merupakan harga wajar saham yang mencerminkan harga saham yang 

sebenarnya. Nilai intrinsik ini merupakan nilai sekarang dari semua arus 

kas di masa mendatang (yang berasal dari capital gain dan dividen). 



 
 

 

2.5.7  Analisis Terhadap Saham  

 Para analis investasi pada umumnya menggunakan metode analisi untuk 

menjabarkan formulasinya, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, kedua 

metode ini dapat digunakan secara sekaligus atau secara terpisah dalam 

menganalisis saham. 

 

1. Analisis Fundamental 

Menurut Husnan (2009:307) analisis fundamental adalah : 

“Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di 

masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan 

datang, dan menerapkan variabel-variabel tersebut sehingga 

diperoleh taksiran harga saham.” 

2. Analisis Teknikal 

Analisi teknikal merupakan suatu analisis mengenai perilaku yang 

berlangsung dan menggabungkannya dengan pola-pola perdagangan saham. 

Menurut Husnan (2009:341) analisi teknikal adalah : 

 “Analisis teknikal adalah upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan saham (kondisi pasar) 

di waktu yang lalu.” 

 Jadi dapat disimpulkan untuk melakukan analisis dan memilih saham 

terdapat dua pendekatan dasar yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. 

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham dimasa yang akan 

datang dengan cara, mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang dan menerapkan hubungan 

variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga. 

 Dalam membuat model peramalan harga saham langkah yang penting 

adalah mengidentifikasi faktor-faktor fundamental seperti penjualan, pertumbuhan 



 
 

 

penjualan, biaya kebijakan dividen yang diperkirakan akan mempengaruhi harga 

saham. 

2.6 Profitabilitas  

 Salah satu alat pengukur laba perusahaan adalah rasio profitabilitas, Rasio 

profitabilitas menurut Eugene F Brigham & joel F Houston (2001:89) adalah : 

“Sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari 

likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil operasi”.  

Menurut Gittman (2006:65) : 

“Profitability ratio enable the analysis to evaluate the firm profits with respect 

to a given level of sales, a certain level of assets, or the owner investment” 

Artinya bahwa rasio profitabilitas adalah suatu analisis yang memungkinkan 

untuk mengevaluasi laba perusahaan dengan memperhatikan nilai penjualan, 

beberapa nilai aset, atau penanam modal. 

Dari pengertian diatas 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. 

2.6.1  Pengertian Net Profit Margin (NPM) 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPM. 

Menurut Eugene F Brigham & joel F Houston (2001:89), “Marjin laba atas 

penjualan (NPM) adalah rasio pengukur laba dari penjualan, rasio ini di 

hitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan”.  

 

 

 



 
 

 

Pengertian Net Profit Margin menurut Helfert (2000:446) adalah: 

“The diference between periodic revenues and matching cost and expences, 

after applicable income taxes.” 

Artinya bahwa perbedaan antara pendapatan secara periode dan harga yang sesuai 

dengan biaya-biaya, setelah pendepatan pajak yang dapat digunakan. 

Menurut Eugene F Brigham & joel F Houston (2001:89) rasio ini dapat ditulis 

dalam bentuk rumus sebagai berikut : 

    
                                

                
 

Bagi para pemodal, rasio ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menilai kondisi emiten, karena semakin besar kemampuan emiten dalam 

menghasilkan laba, maka secara teoritis harga saham di pasar modal juga akan 

meningkat. 

2.6.2  Kegunaan Net Profit Margin 

Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih 

setelah pajak yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan perusahaan. Disamping 

itu rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur tingkat efisiensi total pengeluaran 

biaya-biaya dalam perusahaan. Semakin efisisen suatu perusahaan dalam 

mengeluarkan  biaya-biayanya, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh 

perusahaan tersebut. 

2.6.3 Pengaruh Net Profit Margin terhadap harga saham 

Bagi para pemodal rasio ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menilai kondisi emiten, karena semakin besar kemampuan emiten dalam 

menghasilkan laba, maka secara teoritis harga saham di pasar modal juga akan 

meningkat.  

Menurut Martono dan  Agus Harjito (2002:317) menyatakan bahwa : 



 
 

 

“ketiga putusan keuangan (keputusan investasi, pendanaan, dan dividen) 

diimplematasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan laba. 

Laba diperoleh diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan yang 

tercermin pada makin tingginya harga saham sehingga kemakmuran para 

pemegang saham dengan sendirinya makin bertambah.” 

Semakin tinggi perusahaan yang menghasilkan Net Profit Margin, maka 

akan semakin banyak para investor ingin menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut karena dengan laba yang tinggi tersebut secara teoritis akan membagikan 

dividen yang makin besar pula. Semakin banyak investor yang akan menanamkan 

modalnya, maka permintaan akan saham perusahaan meningkatkan pula. Dengan 

adanya permintaan yang sangat tinggi maka semakin tinggi permintaan tersebut 

akan diikuti dengan kenaikan harga saham perusahaan tersebut.   

2.7 Struktur Modal  

2.7.1 Pengertian Struktur Modal  

 Struktur modal adalah rasio antara modal asing dan modal sendiri. Modal 

asing adalah yang memiliki beban tetap, beban tetap disini adalah bunga. 

Sedangkan yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang memiliki 

beban tetap namun jumlah terbatas. 

Menurut Brealey Mayers (2009:6) struktur modal adalah : 

“ Struktur modal adalah gabungan pendanaan hutang jangka 

panjang dan ekuitas.” 

Kemudian menurut Susan Irawati (2006:190) struktur modal adalah : 

 “ Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara 

jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri”. 

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

“Proposi 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”. 

Jadi struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur 

keuangan. Sementara itu, struktur keuangan adalah perimbangan antara total 

hutang dan modal sendiri. 

 Struktur modal merupakan konsep yang membicarakan komposisi 

bagaimana suatu perusahaan dibiayai baik dengan modal sendiri maupun modal 

pinjaman. Struktur modal juga membahas tentang hutang yang di pakai 

perusahaan yang dibandingkan dengan keadaan modal sendiri yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

 Dengan adanya struktur modal ini dapat di tuntun untuk dapat 

memperhitungkan dengan apa aktivitas perusahaan dibiayai. Sehingga dengan 

begitu perusahaan dapat berhati-hati didalam pembelanjaan perusahaan dan juga 

dipertaruhkan perusahaan dalam menghidupkan serta menjalankan perusahannya. 

Dengan adanya pertimbangan tersebut maka sebaiknya investasi jangka panjang 

dibiayai oleh modal sendiri sedangkan hutang yang harus dibayar tepat pada 

waktunya harus direncanakan secara baik apakah perusahaan membutuhkan 

modal tambahan atau tidak.  

2.7.2 Teori Struktur Modal 

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur 

modal terhadap nilai perusahaan. Dalam kaitanya dengan struktur modal, dalam 

memperoleh sumber dana yang bersangkutan, nilai perusahaan bisa diukur dengan 

harga saham atau biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Tersedianya struktur modal dana dan biaya modal yang berbeda-beda 

menimbulkan masalah, apakah perusahaan mempengaruhi penilaian 

keseluruhannya dengan mengubah struktur modalnya, pembahasan masalah ini 

akan dipusatkan pada apa yang terjadi terhadap nilai total perusahaan dan biaya 

modalnya. 

Teori struktur modal penting untuk dipahami, alasanya menurut Susan 

Irawati (2006:193) adalah : 



 
 

 

1. Setiap ada perubahan struktur modal akan mempengaruhi biaya modal 

secara keseluruhan, hal ini disebabkan masing-masing jenis modal 

mempunyai biaya modal sendiri-sendiri. 

2. Besarnya biaya modal keseluruhan, akan digunakan sebagai cut of rate 

pada pengambilan keputusan investasi. 

3. Penggunaan dari masing-masing jenis modal mempunyai pengaruh 

berbeda terhadap laba yang diperoleh perusahaan. 

Harus ada hubungan antara nilai perusahaan atau dengan biaya modal 

perusahaan atau dengan kedua-duanya, jika struktur modal mempengaruhi nilai 

perusahaan. Teori struktur modal yang dikembangkan oleh beberapa ahli, 

terutama digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan bisa meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham melalui perubahan struktur modal.  

Menurut Susan Irawati (2006:194) untuk mempermudah pembahasan tori 

struktur modal digunakan beberapa asumsi-asumsi sebagai berikut : 

1. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dianggap konstan, artinya 

perusahaan tidak mengadakan perubahan terhadap investasinya. 

2. Seluruh keuntungan yang diperoleh merupakan hak pemegang saham, 

sehingga akan dibagikan semuanya kepada para pemegang saham. 

3. Hutang yang digunakan bersifat permanen, dengan arti bahwa bila ada 

hutang yang jatuh tempo harus di roll-over atau segera diganti dengan 

hutang baru. 

4. Perusahaan dapat mengubah struktur modalnya secara langsung, misalnya 

mengubah obligasi menjadi saham dan sebaliknya saham menjadi obligasi 

dengan mudah dan tidak ada biaya transaksi. 

5. Untuk sementara, tidak ada pembayaran pajak (pajak = 0 ) 

Dengan asumsi-asumsi di atas, analisis struktur modal bisa dilakukan 

dengan melihat besarnya nilai perusahaan atau biaya modal. Bila tujuan 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan, artinya perusahaan harus 

menurunkan biaya modalnya.  



 
 

 

2.7.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal  

Struktur modal merupakan perbandingan antara modal asing (jangka 

panjang) dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari 

kebijaksanaan perusahaan dala menentukan jenis securities yang dikeluarkan. 

Masalah struktur modal berhubungan erat dengan kapitalisasi dimana susunan 

dari jenis-jenis dana yang membentuk kapitalisasi adalah merupakan struktur 

modalnya. 

Menurut Susan Irawati (2006:203), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi struktur modal, antara lain : 

 

1. Tingkat Bunga 

Tingkat bunga mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan 

ditarik, karena penarikan obligasi (pinjaman) hanya dibenarkan apabila 

tingkat bunganya lebih rendah daripada earning power (Rentabilitas 

Ekonomi) dari tambahan modal tersebut. 

2. Stabilitas Pendapatan  

Suatu perusahaan yang mempunyai earning stabil akan selalu dapat 

memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari penggunaan modal 

asing dalam hal ini berubah pinjaman, sebaliknnya perushaan yang 

mempunyai earnig   tidak setabil akan menanggung risiko tidak dapat 

membayar beban bunga dan pokok pinjaman bila keadaan ekonomi buruk. 

3. Susunan dari Aktiva 

Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya aturan struktur finansial 

konservatif yang horizontal yang menyatakan bahwa besarnya modal 

sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap 

ditambah dengan aktiva lain yang sifatnya permanen. 

4. Kadar Risiko dari Aktiva  

Apabila ada aktiva yang peka risiko, maka perusahaan harus lebih banyak 

membelanjai dengan modal sendiri, modal yang tahan risiko, dan sedapat 

mungkin mengurangi pembelanjaan dengan modal asing. 

5. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan  



 
 

 

Apabila jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar, maka perusahaan 

dirasakan perlu untuk mengeluarkan beberapa golongan securities  secara 

bersama-sama. 

6. Keadaan Pasar Modal  

Perusahaan dalam mengeluarkan atau menjual securities  haruslah 

menyesuaikan dengan keadaan pasar modal.  

7. Sifat Manajemen  

Seorang manajer yang berani menanggung resiko akan leih berani 

membiayai pertumbuhan usahanya dengan menggunakan dana yang 

berasal dari pinjaman dibandingkan dengan manajer yang pesimis.  

8. Besarnya Perusahaan  

Perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih 

berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk 

membiayai pertumbuhan usahanya dibandingkan dengan perusahaan yang 

kecil. 

2.7.4 Struktur Modal yang Optimal 

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off antara 

risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan hutang dapat memperbesar 

risiko perusahan  

2.7.5 Ukuran Struktur Modal 

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. Menurut Martono dan D. Agus Harjito (2007:59) bahwa : 

 ”Struktur modal diukur dengan tingkat debt to Equity Ratio (DER), 

yang merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan 

dengan modal sendiri (ekuitas).” 



 
 

 

Kemudian menurut Husnan dan Pudjiastuti (2004:70) DER adalah : 

“Debt to Equity Ratio menunjukan perbandingan antara hutang 

dengan modal sendiri.” 

Menurut  Van Horne (2002:131) pengertian DER sebagai berikut : 

“The debt to equity ratio is computed by simply dividing the total debt of 

the firm (including current liabilities) by its shareholder’s equity.” 

Artinya bahwa DER dihitung dengan cara membagi total hutang (termasuk 

kewajiban lancar) dengan kekayaan pemegang sahamnya. 

DER menunjukan perbandingan dana yang disediakan pemilik atau 

manajemen perusahaan yang berasal dari kreditur perusahaan. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya : 

1. Para Kreditur melihat modal sendiri perusahaan atau dana yang disedikan 

pemilik untuk menentukan besarnya margin pengalaman. 

2. Dengan mencari dana yang berasal dari hutang pemilik memperoleh manfaat 

mempertahankan kendali perusahaan dengan investasi terbatas. 

3. Jika perusahaan memperoleh  hasil yang lebih besar dari pada dana yang 

dipinjam, maka hasil pengembalian untuk para pemilik akan meningkat. 

 Dapat disimpulkan bahwa DER merupakan seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menutup seluruh hutangnya dengan dana yang berasal dari total 

modal. DER di rumuskan sebagai berikut : 

 

                     
          

             
       

 

Semakin tinggi DER akan semakin rendah kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibanya, sebaliknya semakin rendah DER maka semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluru kewajibanya. 



 
 

 

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. 

2.7.6  Hubungan Struktur Modal dengan Nilai Perusahaan 

 Tujuan dari manajemen struktur modal adalah memadukan sumber dana 

permanaen yang digunakan oleh perusahaan untuk kelangsungan operasinya. 

Dengan struktur modal yang baik perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaaan melalui harga sahamnya. Harga saham perusahaan dapat 

dimaksimumkan, jika perusahaan dapat meminimumkan biaya penggunaan dari 

berbagai macam sumber dana. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

mengkombinasikan antara modal sendiri dengan modal pinjaman untuk diperoleh 

struktur modal yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang 

tercermin dari harga sahamnya.   

 Sumber pendanaan sebuah perusahaan dibagi dalam 2 bagian, yaitu 

pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Struktur modal selalu dihubungkan 

dengan nilai perusahaan. Menurut Husnan (2009) teori struktur modal 

menjelaskan hubungan antara ketersediaan sumber – sumber dana dan biaya 

modal yang berlainan serta pengaruh perubahan struktur modal dan biaya modal. 

Kemampuan perusahaan dalam menaikan nilai saham yang menjadi bagian dari 

pemegang saham dapat dilihat dari tingkat return. 

 Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang terlalu tinggi, lebih rentan 

terkena risiko financial distress. Dalam kondisi ini, perusahaan harus menerima 

untuk kehilangan sebagian aset yang dimiliki karena digunakan untuk membayar 

hutang. Selain itu perusahaan akan mengalami peningkatan cost of capital ketika 



 
 

 

melakukukan pendanaan eksternal baru karena lebih besar risiko default yang 

diekspektasikan oleh investor ketika terjadi ancaman financial distress. Semakin 

besar pinjaman (hutang) yang dilakukan perusahaan berarti risiko perusahaan 

semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan saham suatu perusahaan semakin tidak 

menarik bagi para investor. 

Meskipun demikian, Martono dan Harjito (2007:10), mengatakan bahwa 

semakin besar (banyak) hutang yang digunakan, maka semakin tinggi nilai 

perusahaan yang berarti semakin tinggi harga saham. Alasannya adalah karena 

bunga hutang yang dibayarkan dapat mengurangi pajak yang dibayar oleh 

perusahaan. Penghematan pajak ini merupakan keuntungan pemegang saham, 

sehingga nilai perusahaan meningkat yang tercermin pada meningkatnya harga 

saham. 

 Menurut Dewa Kadek O Kusumajaya (2011),  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). 

 Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Sudarman Subchan (2011), 

bahwa struktur modal melalui kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan yang terlihat dari harga sahamnya, dan mempunyai titik signifikan 

mencapai 25 %. 

 Dwi Martiningsih (2011) menyebutkan dalam penelitiannya,   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. 

 

 

 

 

 


