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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Laporan Keuangan 

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya sebagai alat 

penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya, laporan 

keuangan tidak hanya sebagai alat penguji, tetapi juga sebagai dasar untuk dapat 

menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat menggunakan hasil analisis keuangan untuk mengambil 

suatu keputusan. 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas tersebut (Munawir, 2010:2). 

Selain itu, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) laporan keuangan 

merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam 

sebuah entitas. Tujuan dari laporan keuangan  ini untuk kepentingan umum adalah 

penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja 

keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang 

sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. 

Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi 

mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, networth, beban, 

dan pendapatan (termasuk  gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas. 

Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi 

arus kas masa depan. 

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para 

pemilik perusahaan. Disamping itu, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk 
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memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar 

perusahaan. 

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun 

perkembangan suatu perusahaan adalah para pemilik perusahaan, manajer 

perusahaan yang bersangkutan, kreditur, bankir, investor, dan pemerintah di mana 

perusahaan tersebut berdomisili. 

Melalui laporan keuangan akan terlihat bagaimana kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, struktur modal perusahaan, distribusi 

aktiva, keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha/pendapatan yang dicapai, 

beban-beban tetap yang harus dibayar, nilai-nilai buku tiap lembar saham 

perusahaan yang bersangkutan, serta hal penting lainnya mengenai perusahaan. 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Pada umumnya, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, dan 

laporan arus kas, meskipun pada praktiknya seringkali disertakan laporan lainnya 

sebagai penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan ekuitas. 

1. Neraca 

Menurut Harahap (2009:107), neraca atau daftar neraca disebut juga laporan 

posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, 

kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu. Laporan yang mengungkapkan 

posisi keuangan (kekayaan) dari suatu perusahaan pada periode tertentu 

mencakup aktiva (asset), kewajiban (liabilitiy), dan ekuitas (equity). 

Hubungan ketiganya disebut sebagai persamaan akuntansi, yakni aktiva sama 

dengan utang ditambah ekuitas. Aktiva dicatat di sebelah kiri atau bagian atas 

neraca, yang terdiri atas aktiva lancar, investasi pada sekuritas jangka 

panjang, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tak berwujud. Utang dan 

ekuitas dicatat di sebelah kanan atau bagian bawah dari neraca. Utang 

meliputi utang lancar, dan utang jangka panjang. Sedangkan ekuitas untuk 

perusahaan berbentuk perseroan terbatas mencakup saham preferen, saham 

biasa, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. 
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2. Laporan Laba-Rugi 

Laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu (Munawir, 2010:26). Laporan yang menunjukkan kegiatan 

operasi perusahaan pada periode tertentu dan terbagi dalam dua bagian utama. 

Pertama, pendapatan yang meliputi pendapatan operasi (aktivitas penjualan) 

dan pendapatan non-operasi (misalnya penjualan aktiva tetap). Pendapatan 

operasi biasanya dinyatakan dalam istilah penjualan bersih, yakni penjualan 

mula-mula dikurangi oleh potongan penjualan dan retur penjualan. Kedua, 

beban-beban yang mencakup harga pokok penjualan, beban operasi, beban 

bunga, dan pajak. Pada akhirnya didapatlah jumlah keuntungan atau kerugian 

bersih dari perhitungan-perhitungan tersebut. 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan yang menunjukkan arus kas perusahaan pada periode tertentu, 

bersumber dari kegiatan operasi (operating), kegiatan investasi (investing), 

dan kegiatan pendanaan (financing). Laporan arus kas sering disebut laporan 

sumber dan penggunaan kas. Angka-angka yang dimasukkan ke dalam 

laporan arus kas berasal dari perubahan pada neraca dua tahun terakhir. 

Penambahan aktiva merupakan penggunaan kas dan penurunan aktiva 

merupakan sumber kas. Sebaliknya penambahan utang dan ekuitas 

merupakan sumber kas dan penurunan utang dan ekuitas merupakan 

penggunaan kas. 

 

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Statement of 

Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1, bahwa laporan keuangan harus 

menyajikan informasi yang: 

1. Berguna bagi investor dan kreditur yang potensial dan pemakai lainnya dalam 

membuat keputusan investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. 

Informasi yang dihasilkan harus memadai bagi mereka yang memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan dan 
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peristiwa-peristiwa ekonomi serta bermaksud untuk menelaah informasi 

tersebut secara sungguh-sungguh. 

2. Dapat membantu investor dan kreditur yang potensial dan pemakai lainnya 

untuk menaksir jumlah, waktu dan ketidakpastian dari penerimaan uang 

dimasa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari 

penerimaan dan pengeluaran uang (cash flow) seorang kreditur atau investor 

berkaitan dengan cash flow dari perusahaan. Pelaporan keuangan harus 

menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditur dan pihak-pihak 

lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari aliran 

kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) di masa yang akan datang untuk 

perusahaan tersebut. 

3. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas 

sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-

sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan pengaruh dari 

transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, dan keadaan-keadaan yang 

mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut. 

Berdasarkan uraian tujuan laporan keuangan diatas. Maka dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa laporan keuangan berisi tentang informasi keuangan secara 

menyeluruh dari suatu perusahaan yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

2.1.4 Manfaat Laporan Keuangan Bagi Investor 

Laporan keuangan sangat berpengaruh bagi para investor untuk mengambil 

keputusan investasinya. Menurut Munawir (2010:53) Equity Investor (investor 

saham) yang meliputi pemegang saham yang sudah ada maupun calon pemegang 

saham yang potensial, mereka membutuhkan informasi keuangan dalam rangka 

pengambilan keputusan untuk mempertahankan, menjual, atau justru menambah 

saham yang dimilikinya. Pemegang saham potensial membutuhkan informasi 

keuangan untuk membantu dalam pemilihan alternatif investasi yang bersaing. 

Investor saham pada umumnya tertarik dalam perolehan profitabilitas dimasa 

yang akan datang dan tingakat resiko perusahaan. 
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Sedangkan Harianto dan Siswanto (2011:179) mengemukakan pentingnya 

laporan keuangan bagi pelaku pasar modal, yaitu: (1) Memahami analisis 

fundamental laporan keuangan; (2) Memahami hubungan antara kinerja keuangan 

perusahaan dan nilai saham; (3) Memahami penerapan analisis laporan keuangan 

untuk dijadikan dasar dalam keputusan investasi. 

Sangat penting bagi calon investor untuk dapat memahami dan 

menggunakan laporan keuangan, sebagai salah satu pertimbangan dalam 

berinvestasi. Karena dari laporan keuangan, calon investor dapat mengetahui 

kinerja perusahaan dan dapat mengestimasikan besarnya return yang akan di 

terima. 

 

2.1.5 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri 

dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau 

kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2010:35). Sedangkan 

menurut Harahap (2009:190) analisis laporan keuangan berarti menguraikan 

akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang 

satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat 

penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan 

keuangan merupakan suatu proses yang penuh perimbangan dalam rangka 

membatu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa 

sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama menentukan estimasi dan prediksi 

yang paling mungkin kondisi dan kinerja (performance) perusahaan pada masa 

mendatang. Analisis laporan keuangan dikatakan mempunyai kegunaan apabila 

dapat dipakai untuk memprediksi fenomena ekonomi. 

Berdasarkan pengertian tersebut, analisis laporan keuangan adalah sebuah 

proses evaluasi posisi keuangan perusahaan mengenai kinerja keuangan 

perusahaan, yang angkanya dapat menjelaskan perubahan sebuah fenomena. 
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2.2 Rasio Keuangan 

Rasio mengambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain (Munawir, 2010:54). Rasio sebenarnya 

hanyalah alat yang dinyatakan dalam arithmetical term yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial (Riyanto, 

2011:329). Rasio keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

hubungan antara berbagai macam akun dari laporan keuangan yang 

mencerminkan keadaan keuangan serta hasil operasional perusahaan. Sedangkan 

studi yang berfungsi untuk mempelajari rasio keuangan tersebut disebut analisis 

rasio keuangan (financial ratios analysis). 

 

2.2.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut (Munawir, 2010:37). Analisis rasio 

keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan 

yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan suatu perusahaan 

dalam periode tertentu ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu 

periode tertentu dengan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari 

laporan keuangan perusahaan Irawati (2006:22). 

 

2.2.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Laporan keuangan yang utama digunakan dalam menghitung rasio keuangan 

yaitu laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan laporan arus kas (Fahmi, 

2011:28). Manfaat analisis rasio keuangan dapat ditinjau dari dua sudut yaitu: 

1. Pihak Internal (Manajemen)  

Analisis rasio keuangan berguna bagi pihak manajemen sebagai cara untuk 

mengantisipasi keadaan di masa mendatang dan sebagai titik tolak bagi 

tindakan perencanaan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian di masa 

mendatang. 
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2. Pihak Eksternal (Investor)  

Bagi para investor rasio keuangan bermanfaat dalam meramalkan atau  

menentukan prediksi kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

operasionalnya di masa mendatang. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Mengemukakan bahwa rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan 

menggabung-gabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan rugi laba atau 

neraca (Hanafi, 2007:76). Analisis rasio dikelompokan ke dalam lima kategori, 

yaitu: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan 

melihat tingkat aktivitas asset. 

3. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 

5. Rasio Pasar 

Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku 

perusahaan. 

 

2.2.4 Teknik Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua teknik analisis, yaitu 

cross sectional ratio analysis dan time series ratio analysis (Munawir, 2010:37). 

1. Cross sectional ratio analysis adalah analisis rasio dengan membandingkan 

antara informasi atau data untuk satu periode, kemudian hasilnya 
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dibandingkan dengan rasio pembanding, misalnya rasio pada perusahaan 

sejenis atau rasio rata-rata industri. 

2. Time series ratio analysis adalah analisis rasio keuangan untuk beberapa 

periode sehingga akan terlihat prestasi perusahaan tersebut cenderung 

meningkat, menurun, atau cenderung konstan dalam beberapa periode 

tersebut. 

 

2.3 Profitabilitas Perusahaan 

Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu (Munawir, 2010:33). Sedangkan Sartono (2014:122) 

memberikan batasan terkait dengan profitabilitas, yaitu profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang 

akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi 

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

bentuk dividen. Profitabilitas diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas. 

 

2.3.1 Pengertian Rasio Profitabilitas 

Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menalar 

seberapa besar kemampuan sebuah perusahaan menghasilkan laba. Rasio ini 

memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan dari tahun ke tahun 

terutama kesehatan financial perusahaan. Riyanto (2011:331) mengemukakan 

bahwa rasio profitabilitas adalah rasio-rasio yang menunjukan hasil akhir dari 

sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas penting digunakan untuk mengatahui sampai sejauh 

mana kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba, baik yang berasal dari 

kegiatan operasional maupun kegiatan non operasional. Rasio profitabilitas yang 

umum digunakan adalah: 
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1. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari aktivitas penjualan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
   

     
  

Sumber: Mardiyanto (2009:61) 

2. Return on Equity (ROE) 

Menurut Mardiyanto (2009:63) ROE merupakan rasio yang menunjukkan 

tingkat pengembalian (return) yang dihasilkan manajemen atas modal yang 

ditanam oleh pemegang saham, sesudah dipotong kewajiban kepada kreditur. 

Kemudian menurut Husnan dan Enny (2012:74), Return on Equity 

merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak keuntungan (laba) yang 

menjadi hak pemilik modal sendiri. Rasio ini mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham dan 

mengindikasikan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola modal sendiri 

untuk menghasilkan keuntungan. Return on Equity dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

    
   

            
       

Sumber: Husnan dan Enny (2012:74)  

Beberapa sumber menyebutkan bahwa ROE dapat menggunakan Earning 

Before Interest and Tax (EBIT) sebagai pembilangnya. Hal ini bergantung 

pada kebijakan perusahaan atau kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 

menganalisis. 

3. Return on Asset (ROA) 

Yaitu rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian (return) yang dihasilkan 

manajemen atas setiap aktiva yang dimiliki. ROA dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

    
   

            
       

Sumber: Mardiyanto (2009:62) 
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4. Earning per Share (EPS) 

Earning per Share (EPS), menurut Raharjo dalam Prasetya (2011:39) 

merupakan salah satu rasio saham. EPS merupakan salah satu angka yang 

dipertimbangkan oleh analisis saham dihitung dengan membagi laba yang 

tersedia bagi pemegang saham biasa (laba setelah pajak dikurangi deviden 

saham preferen) dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang 

beredar selama periode tertentu atau dapat dikatakan EPS merupakan tolak 

ukur profitabilitas modal yang telah ditanamkan pemegang saham. EPS 

digunakan untuk mengukur jumlah pendapatan per lembar saham biasa. 

 

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Pihak Investor dan kreditor berkepentingan dalam mengevaluasi  

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan saat ini maupun di masa 

yang akan datang. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan akan semakin 

menarik para investor untuk menanamkan modal di dalam perusahaam tersebut, 

karena tingkat profitabilitas yang baik kemungkinan perusahaan dalam membayar 

dividend nya pun akan tinggi. Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Romlah 

(2008) dalam Firmansyah (2014:34), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

tingkat profitabilitas atau tingkat keuntungan yang optimal, diantaranya adalah: 

1. Posisi perusahaan dalam persaingan industri yang dapat diukur dari pangsa 

pasar (market share). Semakin tinggi pangsa pasar mencerminkan kekuatan 

perusahaaan dalam persaingan pasar. Semakin tinggi pangsa pasar atau 

semakin tinggi tingkat penjualan relatif perusahaan dalam industri berarti 

semakin tinggi tingkat penerimaan yang merupakan komponen penting dalam 

perhitungan laba perusahaan. 

2. Tingkat hambatan keluar masuk industri. Hal ini diukur dengan menggunakan 

rasio intensitas modal. Semakin tinggi rasio ini menjadi semakin tidak 

menarik bagi pendatang baru untuk masuk ke industri karena dibutuhkan 

lebih banyak asset untuk menghasilkan setiap unit penjualan. Dengan 

berkurangnya tingkat penjualan perusahaan, maka hal tersebut juga akan 
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mengurangi penerimaaan perusahaan sekaligus mengurangi keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. 

3. Tinggi rendahnya rasio leverage. Rasio ini menunjukkan risiko finansial yang 

dihadapi perusahaan. Rasio ini muncul apabila perusahaan menggunakan 

utang sebagai salah satu komponen struktur modal perusahaan. Dalam hal ini 

kreditur akan melihat modal sendiri perusahaan atau dana yang disediakan 

pemilik untuk menentukkan besarnya margin pengamanan (margin of safety). 

Jika pemilik menyediakan dana sebagian kecil dari seluruh pembiayaan, 

maka risiko perusahaan ditanggung oleh para kreditor. Dengan adanya 

komponen modal yang berasal dari utang, pemilik akan memperoleh manfaat 

berupa keuntungan yang diperoleh dari penambahan modal, tetapi di sisi lain 

pemilik harus membayar bunga utang. Jika perusahaan memperoleh hasil 

yang lebih besar dari dana yang dipinjam daripada yang harus dibayar sebagai 

bunga, maka hasil pengembalian untuk para pemilik akan meningkat. Jika 

faktor-faktor yang mempengaruhi secara dominan dapat dikelola dan 

diperhatikan dengan baik, maka diharapakan keuntungan perusahaan dapat 

meningkat. 

 

2.4 Struktur Modal 

Kebijakan pendanaan merupakan satu kebijakan yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena menyangkut perolehan sumber dana untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Kebijakan ini akan berpengaruh terhadap struktur modal dan faktor 

leverage perusahaan, baik leverage operasi maupun leverage keuangan. Leverage 

berasal dari kata lever yang berarti pengungkit (dongkrak), cara kerja pengungkit 

adalah digerakkan dengan tenaga yang relatif ringan, tetapi mampu mengangkat 

beban yang lebih berat (Mardiyanto, 2009:248). Dalam manajemen keuangan, 

biaya tetap yang berasal dari aktivitas operasi dan keuangan dapat dipandang 

sebagai suatu leverage, yang sanggup mengungkit laba yang lebih besar bagi para 

pemegang saham. Jika perusahaan menetapkan kebijakan untuk menggunakan 

sumber dana dari utang, berarti leverage keuangan perusahaan meningkat, dan 

perusahaan akan menanggung biaya tetap berupa bunga. Mardiyanto (2009:248) 
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juga menyampaikan bahwa bilamana tingkat leverage operasi sudah relatif tinggi, 

perusahaan cenderung untuk mengurangi tingkat leverage keuangan dengan 

mengurangi proporsi utangnya, demikian pula sebaliknya. Fakta itu menunjukkan 

bahwa tingkat leverage berhubungan dengan proporsi utang dan ekuitas yang 

ditetapkan perusahaan untuk mendanai investasinya tergambar dalam struktur 

modal. 

Tujuan perusahaan adalah mensejahterakan pemegang saham melalui 

pencapaian laba yang maksimal. Untuk mencapai laba maksimal, perusahaan akan 

berusaha untuk mengefisienkan semua dana yang diperoleh dari berbagai sumber 

dana, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Manajer perusahaan, 

terutama manajer keuangan akan berusaha untuk mencari keseimbangan keuangan 

yang dibutuhkan serta mencari susunan kualitatif dari laporan keuangan berupa 

neraca sebaik-baiknya. Pemilihan susunan kualitatif pada sisi aktiva akan 

menentukan struktur kekayaan perusahaan, sedangkan pemilihan susunan 

kualitatif dari sisi hutang dan modal atau ekuitas akan menentukan struktur 

keuangan dan struktur modal perusahaan (Martono dan Harjito, 2010:242). 

 

2.4.1 Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal (capital structure) adalah komposisi dan proporsi utang 

jangka panjang dan ekuitas (saham preferen dan saham biasa) yang ditetapkan 

perusahaan. Dengan demikian, struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi 

oleh utang jangka pendek. Utang jangka pendek tidak diperhitungkan dalam 

struktur modal karena utang jenis ini umumnya bersifat spontan (berubah sesuai 

dengan perubahan tingkat penjualan). Sementara itu, utang jangka panjang 

bersifat tetap selama jangka waktu yang relatif panjang (lebih dari satu tahun) 

sehingga keberadaannya perlu lebih dipikirkan oleh para manajer keuangan. Itulah 

alasan utama mengapa struktur modal hanya terdiri dari utang jangka panjang dan 

ekuitas. Karena alasan itu pulalah, biaya modal hanya mempertimbangkan sumber 

dana jangka panjang saja (tidak memasukkan utang jangka pendek). Menurut 

Martono dan Harjito (2010:240) struktur modal merupakan perbandingan atau 
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imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh 

perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. 

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2007:6), struktur modal merupakan 

pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen 

dan modal saham. Sementara itu, menurut Gitman dan Zutter (2012:508), Capital 

structure is the mix of long-term debt and equity maintained by the firm-can 

significantly affect its value by affecting return and risk. 

Struktur modal berbeda dengan struktur keuangan. Struktur keuangan 

mencakup semua pembelanjaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang 

perusahaan, sedangkan struktur modal hanya menyangkut jangka panjang saja. 

Teori struktur modal  merupakan kombinasi antara hutang dan ekuitas dalam 

struktur keuangan jangka panjang perusahaan. 

 

2.4.2 Teori-Teori Struktur Modal 

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur 

modal terhadap nilai perusahaan (yang tercermin dari harga saham perusahaan), 

kalau keputusan investasi dan kebijakan deviden dipegang konstan. Dengan kata 

lain, seandainya perusahaaan mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang 

(atau sebaliknya) apakah harga saham akan berubah, apabila perusahaan tidak 

merubah keputusan-keputusan keuangan lainnya. Dengan kata lain, kalau 

perubahan struktur modal tidak merubah nilai perusahaan, berarti tidak ada 

struktur modal yang terbaik. Struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai 

perusahaan, atau harga saham adalah struktur modal yang terbaik. Yang dimaksud 

dengan nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan, 2007:7). Berikut ini adalah teori-teori 

yang dikenal di kalangan peneliti: 

1. Model Modigliani-Miller (MM), MM membuktikan bahwa nilai suatu 

perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya (Brigham dan Houston, 

2010:623). MM berpendapat bahwa dalam keadaan pasar sempurna maka 

penggunaan hutang adalah tidak relevan dengan nilai perusahaan, tetapi 
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dengan adanya pajak maka hutang akan menjadi relevan (Modigliani dan 

Miller, 1960 dalam Hartono, 2010) 

2. Trade-off Theory, yaitu model yang mengasumsikan bahwa struktur modal 

perusahaan merupakan hasil trade-off dari keuntungan pajak dengan 

menggunakan hutang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat 

penggunaan hutang tersebut (Hartono, 2010). Esensi trade-off theory dalam 

struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang 

timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih besar, 

tambahan hutang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena 

penggunaan hutang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak 

diperbolehkan. 

3. Pecking Order Theory, teori ini menjelaskan mengapa perusahaan akan 

menentukan hieraki sumber dana yang paling disukai. Secara ringkas teori 

tersebut menyatakan bahwa (Brealey and Myers, 1991 dalam Husnan, 2007); 

(1) Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan); (2) Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian 

deviden yang ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan 

pembayaran deviden secara drastic; (3) Kebijakan deviden yang relatif segan 

untuk diubah, disertai dengan (4) Apabila pendanaan dari luar (external 

financing) diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang 

paling “aman” terlebih dahulu yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi, 

kemudian diikuti oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi 

konversi), baru akhirnya apabila masih belum mencukupi, saham baru 

diterbitkan. Implikasi pecking order theory adalah perusahaan tidak 

menetapkan struktur modal optimal tertentu, tetapi perusahaan menetapkan 

kebijakan prioritas sumber dana (Hidayati, et al, 2001). 

4. Agency Theory, menurut pendekatan ini, struktur modal disusun sedemikian 

rupa untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan 

(Hanafi, 2007). Manajemen merupakan agen dari pemegang saham, sebagai 

pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap agen akan bertindak atas 

kepentingan mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. 
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Untuk dapat melakukan fungsinya dengan baik, manajemen harus diberikan 

imbalan dan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara-cara 

seperti pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan 

terhadap keputusan yang dapat diambil manajemen. Kegiatan pengawasan 

membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya agensi. Biaya agensi adalah 

biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk 

meyakinkan bahwa manajemem bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian 

kontraktual perusahaan dengan kreditor dan pemegang saham (van Horne dan 

Wachowicz, 2012). 

5. Signaling Theory, isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil 

manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Peusahaan dengan 

prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham 

dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, 

termasuk penggunaan hutang yang melebihi target strkutur modal yang 

normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan 

cenderung untuk menjual sahamnya, yang berarti mencari investor baru untuk 

berbagi kerugian. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya 

merupakan suatu isyarat (signal) bahwa manajemen memandang prospek 

peusahaan tersebut suram. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan 

saham baru, lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun 

karena menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negative yang 

kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek perusahaan cerah 

(Brigham dan Houston, 2010). 

6. Asymetric Information Theory, Asymmetric information atau ketidaksamaan 

informasi menurut Brigham dan Houston (2010) adalah situasi dimana 

manajer memiliki informasi yang berbeda (yang lebih baik) mengenai 

prospek perusahaan draipada yang dimiliki investor. Ketidaksamaan 

informasi ini terjadi karena pihak manajemen mempunyai informasi yang 

lebih banyak daripada para pemodal (Husnan, 2007). Dengan demikian, pihak 

manajemen mungkin berpikir bahwa harga saham saat ini sedang overvalue 
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(terlalu mahal). Kalau hal ini yang diperkirakan terjadi, maka manajemen 

tentu akan berpikir untuk lebih baik menawarkan saham baru (sehingga dapat 

dijual dengan harga yang lebih mahal dari yang seharusnya). Tetapi pemodal 

akan menafsirkan kalau perusahaan menawarkan saham baru, salah satu 

kemungkinanya adalah harga saham saat ini sedang terlalu mahal (sesuai 

dengan persepsi pihak manajemen). Sebagai akibatnya para pemodal akan 

menawar harga saham baru tersebut dengan harga yang lebih rendah. Oleh 

karena itu penertbitan saham baru akan menurunkan harga saham. 

 

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Pemilihan bentuk sumber pembiayaan sangat berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan. Di samping itu, baik dan buruknya struktur modal akan 

mempunyai pengaruh yang berakibat langsung terhadap posisi keuangan 

perusahaan. Oleh karena itu, sebelum suatu perusahaan membuat kebijakan-

kebijakan yang berhubungan dengan struktur modal maka akan terlebih dahulu 

perlu dianalisis hal-hal yang berpengaruh terhadap struktur modal itu sendiri. 

Menurut Brigham dan Houston (2010:188) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi struktur modal diantaranya: 

1. Stabilitas Penjualan 

Jika penjualan relatif stabil, perusahaan dapat secara aman menggunakan 

hutang lebih tinggi dan berani menanggung beban tetap yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

2. Struktur Aktiva 

Apabila struktur aktiva perusahaan cocok digunakan untuk dijadikan agunan 

kredit, perusahaan tersebut cenderung menggunakan banyak hutang. 

3. Leverage Operasi 

Jika hal-hal lain sama, perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil 

cenderung lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangan karena ia 

akan mempunyai risiko bisnis yang kecil. 
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4. Tingkat Pertumbuhan 

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih cepat, 

akan membutuhkan dana dari sumber eksternal yang lebih besar. 

5. Profitabilitas 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi, 

menggunakan hutang yang relatif kecil. Laba ditahannya yang lebih tinggi 

sudah memadai membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. 

6. Pajak 

Bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan, sedangkan 

dividen tidak. Oleh karena itu, semakin tinggi pajak perusahaan, semakin 

besar kentungan dari penggunaan pajak, semakin besar daya tarik 

penggunaan hutang. 

7. Pengendalian 

Pengaruh hutang lawan saham terhadap posisi pengendalian manajemen bisa 

mempengaruhi struktur modal. 

8. Sikap Manajemen 

Sifat manaemen akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan 

mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. 

9. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Penilai Peringkat 

Tanpa memperhatikan analisis para manajer atas faktor-faktor leverage yang 

tepat bagi perusahaan mereka, sikap pemberi pinjaman dan perusahaan 

penilai peringkat seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan. 

10. Kondisi Pasar 

Kondisi pasar modal mengalami perubahan jangka panjang dan pendek yang 

dapat sangat berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan yang optimal. 

11. Kondisi Internal Perusahaan 

Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang rendah sehingga tidak 

menarik lagi investor, maka perusahaan lebih menyukai pembelanjaan dengan 

hutang daripada pengeluaran saham. 
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12. Fleksibilitas Keuangan 

Seorang manajer pendanaan yang pintar adalah selalu dapat menyediakan 

modal yang diperlukan untuk mendukung operasi. Fleksibilitas keuangan atas 

kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang masuk akal 

dalam keadaan yang tidak menguntungkan. 

 

2.4.4 Pengukuran Struktur Modal 

Struktur modal merupakan struktur pendanaan perusahaan yang terdiri dari 

gabungan antara hutang dan ekuitas atau hutang saja atau ekuitas saja yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan melalui biaya modalnya. Struktur modal pada 

penelitian ini diwakili rasio Debt to Equity (DER). Variabel DER dapat digunakan 

para calon investor sebagai dasar untuk menanamkan investasinya ke dalam 

perusahaan karena variabel ini menggambarkan modal sendiri dan total utang 

dimana keduanya dimanfaatkan oleh mereka untuk melihat tingkat risiko, tingkat 

pengembalian (return) dan pendapatan (revenue) yang akan diterima oleh 

perusahaan. Tingkat risiko, return dan revenue perusahaan dapat mempengaruhi 

tinggi rendahnya permintaan akan saham dimana hal tersebut juga akan 

mempengaruhi nilai perusahaan Astuti (2014:2). Sesuai dengan teori struktur 

modal, pada dasarnya struktur modal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. 

Berkaitan dengan teori tersebut maka analisis struktur modal juga terdiri dari 

analisis modal asing (utang) dan analisis modal sendiri (rasio leverage). 

Berdasarkan teori struktur modal, maka dalam penelitian ini struktur modal diukur 

dengan rasio Debt to Equity (DER). DER adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan seberapa besar perusahaan memakai pendanaan yang diperoleh 

melalui hutang jika dibandingkan dengan pendanaan yang diperoleh melalui 

modal sendiri. 

 

Menurut Mardiyanto (2009:258) struktur modal merupakan komposisi dan 

proporsi utang dan ekuitas yang ditetapkan perusahaan, sebagaimana juga Husnan 

dan Enny (2012:70) yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio menunjukkan 
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perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. Dengan demikian, maka 

pengukuran struktur modal dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
                 

            
  

 

2.5 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan dapat diukur dari 

tinggi rendahnya harga saham di perusahaan yang bersangkutan.Tinggi rendahnya 

harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi perusahaan itu sendiri. Teori yang 

dikemukakan oleh Modigliani dan Miller menyatakan bahwa nilai perusahaan 

ditentukan oleh earning power dari aset perusahaan. Semakin tinggi earning 

power semakin efisien perputaran aset dan atau semakin tinggi profit margin yang 

diperoleh perusahaan. Hal tersebut akan berdampak pada nilai perusahaan.  

 

2.5.1 Pengertian Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, namun secara sederhana, 

suatu perusahaan yang bernilai adalah perusahaan yang diminati oleh para 

investor. Faktor-faktor yang memperngaruhi permintaan investor terhadap 

kepemilikan perusahaan pun beragam, namun yang paling utama ialah 

keuntungan yang dapat diraih investor baik saat membeli maupun menjual saham. 

Menurut Brigham dan Houston (2010:19) nilai perusahaan didefinisikan sebagai 

nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang 

saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai 

kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham 

yang tercermin pada harga saham. Menurut Gitman (2012:352) nilai perusahaan 

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

the firm’s assets were sold for their market value. Artinya nilai perusahaan adalah 

nilai aktual per lembar saham yang akan diterima apabila aset perusahaan dijual 

sesuai harga saham. Sedangkan menurut Sudana (2011:8) nilai perusahaan adalah 

nilai sekarang dari arus pendapatan atau kas yang diharapkan diterima pada masa 
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yang akan datang. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari kas yang 

diharapkan pada masa yang akan datang. Memaksimumkan nilai perusahaan 

berarti memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimalnya 

hargsa saham perusahaan. 

 

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah 

setiap hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pemegang saham maupun calon 

pemegang saham. Menurut Kharisma (2013:16) dalam Yuniar (2016:45) terdapat 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu: 

1. Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut agency theory, pihak manajemen sebagai agen lebih banyak 

mengetahui informasi maupun kondisi perusahaan dan dapat memanfaatkan 

kedudukannya untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut kemudian 

mendorong adanya suatu sistem pengawasan yang baik yang disebut Good 

Corporate Governance (GCG) atau tata kelola yang baik. Dengan adanya 

GCG diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan atas aset ataupun 

dana yang dimiliki perusahaan serta efisiensi penggunaannya. GCG memiliki 

mekanisme yang akan dibentuk oleh suatu peusahaan yang akan 

menerapkannya berupa komisaris independen, kepemilikan institusional, dan 

komite audit yang akan mengawasi dan mengontrol manajemen sehingga 

dapat meningkatkan kinerja serta mengurangi konflik keagenan tersebut. 

2. Leverage 

Leverage akan menggambarkan sejauh mana asset perusahaan dibiayai oleh 

utang dibandingkan dengan modal sendiri. Leverage juga merupakan penaksir 

dari risiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya, leverage yang besar 

menunjukan risiko investasi yang besar, begitupun sebaliknya. Akan lebih 

baik apabila perusahaan mengusahakan sumber pendanaan internal terlebih 

dahulu daripada menggunakan sumber pendanaan ekternal. Dengan demikian, 
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dapat disimpulkan rasio leverage yang tinggi menyebabkan turunnya nilai 

perusahaan. 

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan. dalam hal besarnya perusahaan dapat dilihat dari total asset yang 

dimiliki oleh perusahaan dan dipergunakan dalam kegiatan operasi 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen 

lebih leluasa dalam mempergunakan asset yang ada dalam perusahaan 

tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan 

kekhawatiran para pemilik atas aset tersebut. Dari sisi pemilik perusahaan, 

jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan. Akan tetapi, jika 

dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam 

mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola 

perusahaan. ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti laba operasi, 

laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aset, dan tingkat 

pengembalian ekuitas pemilik. Rasio ini menunjukan keberhasilan dalam 

menghasilkan keuntungan. Naiknya laba bersih dapat mengindikasikan 

bahwa nilai perusahaan juga naik karena dengan naiknya laba bersih akan 

menyebabkan harga saham yang berarti juga kenaikan dalam nilai 

perusahaan. 

5. Kebijakan Dividen 

Kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen kepada para pemegang 

saham merupakan suatu kebijakan penting. Kebijakan dalam pembagian 

deviden (devidend policy) tidak hanya sekedar membagikan keuntungan yang 

telah diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham, namun juga 

merupakan suatu kebijakan yang harus diikuti dengan pertimbangan adanya 

kesempaan. Kebijakan tersebut akan menentukan berapa banyak keuntungan 

yang akan diperoleh pemegang saham. Semakin besar dividen yang dibagikan 

kepada pemegang saham, maka kinerja perusahaan akan dianggap semakin 
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baik. Pada akhirnya perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dianggap 

menguntungkan dan tentunya penilaian terhadap perusahaan tersebut akan 

semakin baik, yang biasanya tercermin melalui tingkat harga saham 

perusahaan. 

6. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu mekanisme bagi 

perusahaan atau organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian 

terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan 

para stakeholder. Nilai perusahaan akan meningkat apabila perusahaan 

memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kebanyakan 

konsumen akan meninggalkan produk yang memiliki citra buruk atau 

diberikan negatif. Pelaksanaan CSR akan memberikan citra baik atau positif 

bagi perusahaan sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modal di 

perusahaan sehingga akan meningkatkan harga saham dan berdampak baik 

bagi nilai perusahaan. 

 

2.5.3 Pengukuran Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan, 2007:7). Menurut Gitman 

(2012:352) nilai perusahaan adalah …the actual amount per share of common 

stock that would be received if all the firm’s assets were sold for their market 

value. Artinya nilai perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan 

diterima apabila aset perusahaan dijual sesuai harga saham. Sehingga nilai 

perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan suatu 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin mahal harga 

suatu saham, maka setiap lembar kepemilikan saham menjadi semakin bernilai 

dan semakin tinggi keyakinan investor akan return yang bisa didapat. Hal ini 

menjadi dasar tercapainya salah satu tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham. 

 

 



 

34 
 

 
 

2.6 Tinjauan Umum Pasar Modal 

Secara umum, bursa efek memiliki dua segmen utama, yaitu pasar uang 

untuk dana jangka pendek dan pasar modal untuk dana jangka panjang. Pengertian 

jangka pendek secara konvensional ditafsirkan dalam kurun waktu satu tahun atau 

kurang dari satu tahun. Maka jangka panjang memiliki kurun waktu lebih dari satu 

tahun. 

 

2.6.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal biasanya diartikan sebagai suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah bank-bank komersial 

dan semua lembaga perantara di bidang keuangan. Nafik (2009:145) 

mengungkapkan bahwa dalam arti sempit, pasar modal adalah pasar yang 

disiapkan untuk memperdagangkan saham dan surat berharga lainnya melalui jasa 

perantara perdagangan efek. Atau, pasar modal adalah tempat pertemuan antara 

permintaan dan penawaran surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar 

yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) melakukan investasi dalam surat 

berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, pihak yang kekurangan dana 

(defisit fund) menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada 

badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. 

Kemudian pada Undang-Undang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar 

modal diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Penawaran 

umum adalah kegiatan efek yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada 

masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang pasar modal. 

Sedangkan menurut Keppres Nomor 60 Tahun 1988, pasar modal merupakan 

sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang. 

Dari seluruh pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan 

akumulasi dana yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengarahan dana guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Pasar 
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modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun 

institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan seperti obligasi, 

saham, dan lainnya. Dalam kegiatannya, pemerintah telah memberikan berbagai 

fasilitas kepada perusahaan yang menawarkan saham/obligasi kepada masyarakat, 

dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan juga menerapkan peraturan-

peraturan agar kepentingan masyarakat terjamin, sehingga setiap perusahaan yang 

akan go public diteliti kelayakannya. Pasar modal memfasilitasi berbagai sarana 

dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. 

 

2.6.2 Instrumen Pasar Modal 

Instrumen pasar modal pada dasarnya adalah instrumen keuangan jangka 

panjang atau surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud 

dengan efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, 

obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, opsi, atau setiap derivatif dari efek, 

atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. 

Menurut Nafik (2009:146-148), instrumen surat berharga yang 

diperdagangkan di pasar modal dapat berbentuk: 

1. Utang berupa obligasi (debt securitas), yaitu suatu bentuk pendanaan dalam 

entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat berharga 

dan dijual kepada pemilik dana. Penerbitan surat berharga dilakukan dengan 

cara mengeluarkan janji secara tertulis (notes) kepada para pihak untuk 

meminjam dana yang disertai kewajiban membayar sejumlah balas jasa 

berupa bunga. 

2. Penyertaan berupa saham (equity securitas), yaitu bentuk penanaman modal 

pada suatu entitas yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana dengan 

tujuan untuk menguasai sebagian hak kepemilikan atas perusahaan. Para 

pemegangnya atau investor mendapatkan hasil melalui pembagian dividen 

dan capital gain. 

3. Future index, yaitu futures contract terbaru yang diperkenalkan di pasar 

modal Indonesia. Stock index futures adalah perjanjian untuk membeli suatu 
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indeks tertentu pada harga tertentu saat kontrak jatuh tempo (Sembel dan 

Tedy, 2002:31). Nilai indeks ditentukan oleh pergerakan harga rata-rata 

tertimbang (weighted average price movement) pada sebuah portofolio 

saham. Indeks ini terus dikalkulasi dengan cara mengalikan jumlah saham di 

pasar dari setiap saham yang tergabung dalam indeks tersebut dengan harga 

pasarnya. Kemudian total nilai pasar semua saham tersebut dibagi dengan 

total nilai saham pada tahun dasar. Lebih singkatnya, index future adalah 

kontrak untuk membeli atau menjual indeks sesuai dengan harga yang terjadi 

di bursa pada saat kontrak jatuh tempo. 

4. Instrumen lain-lain, yaitu jenis sekuritas kredit atau instrumen yang timbul 

karena adanya ikatan yang diperjanjikan atas instrumen lain. Jenis-jenis 

tersebut dapat berupa option, yaitu instrumen (surat berharga) yang 

memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atau warrant 

dan right, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan 

syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penjualan warrant biasanya 

menjadi satu paket dengan surat berharga lain seperti obligasi dan saham 

preferen. 

 

2.6.3 Peranan Pasar Modal 

Sebagai sarana pertemuan antara berbagai pelaku usaha, pasar modal 

memiliki beberapa peranan penting dalam aktivitas perekonomian suatu negara, di 

antaranya: 

1. Sebagai fasilitas interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan 

harga surat berharga yang diperjualbelikan, 

2. Alternatif penghimpunan dana masyarakat di luar perbankan, 

3. Memungkinkan para investor untuk melakukan diversifikasi secara efektif 

sesuai dengan preferensi risiko, 

4. Memberikan kesempatan kepada para investor untuk menjual kembali surat 

berharga yang dimiliki, 

5. Memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh return 

yang diharapkan, 
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6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

perkembangan ekonomi, 

7. Mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga, 

8. Memungkinkan terjadinya alokasi dana dan sumber daya secara efisien. 

 

2.7 Tinjauan Umum Saham 

2.7.1 Pengertian Saham 

Saham merupakan satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati 

oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. 

Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

pemilikan perseorangan atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi 

pemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di 

perusahaan tersebut (Darmadji dan Hendy, 2006:6). Sedangkan Rusdin (2008:68) 

mengemukakan, saham adalah sertifikat yang menunjukkan kepemilikan suatu 

perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva 

perusahaan. Apa yang dikemukakan Rusdin senada dengan yang diungkapkan 

Ang (2010:2) bahwa saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau 

kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas. 

 

2.7.2 Jenis-Jenis Saham 

Saham dibedakan menjadi beberapa jenis. Darmadji dan Hendy (2006:7-9) 

mengemukakan jenis-jenis saham ditinjau dari beberapa sudut, yaitu: 

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham 

terbagi atas: 

a. Saham biasa (common stock), yaitu saham yang menempatkan 

pemiliknya pada posisi paling junior dalam pembagian dividen dan hak 

atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 
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b. Saham preferen (preferred stock), yaitu saham yang memiliki 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa 

tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham 

preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu: (i) mewakili 

kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang 

tertulis di atas lembaran saham tersebut; (ii) membayar dividen. Oleh 

karena saham preferen diperdagangkan berdasarkan hasil yang 

ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham preferen 

dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap. 

2. Ditinjau dari cara peralihannya, saham dapat dibedakan atas: 

a. Saham atas unjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut tidak 

tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu 

investor ke investor lain. Secara hukum, siapa yang memegang saham 

tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk 

ikut hadir dalam RUPS. 

b. Saham atas nama (registered stock), merupakan saham dengan nama 

pemilik yang tertulis secara jelas dan cara peralihannya harus melalui 

prosedur tertentu. 

 

2.7.3 Harga Saham 

Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan-penawaran atau 

kekuatan tawar-menawar. Makin banyak orang yang ingin membeli, maka harga 

saham tersebut cenderung bergerak naik. Sebaliknya, makin banyak orang yang 

ingin menjual saham, maka saham tersebut akan bergerak turun (Rusdin, 

2008:66). Selembar saham mempunyai nilai atau harga dan dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1. Harga Nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten 

untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga 
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nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya 

ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

2. Harga Perdana 

Harga ini merupakan harga pada saat saham tersebut dicatat di bursa efek. 

Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi 

(underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga 

saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan 

harga perdana. 

3. Harga Pasar 

Jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada 

investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan 

investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di 

bursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi. 

Harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang 

benar-benar mewakili harga dari emiten, karena transaksi dilakukan di pasar 

sekunder, kecil sekali kemungkinan terjadi negosiasi harga antara investor 

dengan emiten. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media 

lain adalah harga pasar. 

 

2.7.4 Analisis Saham 

Analisis saham digolongkan menjadi dua kategori yaitu analisis 

fundamental dan teknikal. 

1. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah suatu metode peramalan pergerakan instrumen 

finansial diwaktu mendatang berdasarkan pada perekonomian, politik, 

lingkungan dan faktor-fakor relevan lainnya serta statistik yang akan 

mempengaruhi permintaan dan penawaran instrumen finansial tersebut 

(Husnan, 2007:315). Rusdin (2008:315) mengemukakan bahwa analisis 

fundamental fokus pada berita keuangan, ekonomi serta perkembangan 

politik suatu negara dalam mengukur kekuatan permintaan dan penawaran. 

Analisis fundamental mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang 
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menentukan nilai intrinsik suatu instrumen finansial. Apabila penawaran 

meningkat tetapi permintaan tetap, maka harga pasar akan meningkat, begitu 

juga sebaliknya. Analisis fundamental menggunakan data fundamental, yaitu 

data yang berasal dari keuangan perusahaan (misalnya laba, dividen yang 

dibayar, penjualan dan lain sebagainya (Jogiyanto, 2007:88). 

Dari beberapa pengertian yang telah diungkapkan oleh para ahli di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa analisis fundamental merupakan analisis yang 

berdasarkan pada data riil untuk mengevaluasi atau memproyeksi nilai suatu 

saham. Menurut Husnan (2007:309), untuk melakukan analisis fundamental 

diperlukan beberapa tahap analisis. 

a. Tahap Pertama: Analisis Kondisi Makro Ekonomi 

Dalam melakukan analisis fundamental, penilaian terhadap kondisi 

ekonomi dan keadaan berbagai variabel utama seperti laba yang 

diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dan tingkat bunga. Variabel-

variabel tersebut sangat mempengaruhi keputusan-keputusan investasi 

yang akan diambil oleh para pemodal. Apabila resesi diperkirakan akan 

terjadi, atau perekonomian sedang menuju ke situasi resesi, harga saham-

saham akan sangat terpengaruh oleh situasi tersebut. Disamping 

pengaruhnya terhadap kondisi industri. Karena informasi yang dapat 

menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berpengaruh 

terhadap pertumbuhan perusahaan (emiten) publik. Perubahan dan 

peningkatan berbagai indikator perekonomian secara langsung dan tidak 

langsung akan mempengaruhi kinerja pasar saham secara keseluruhan. 

Sehingga para investor harus dapat mempertajam analisisnya terkait 

dengan variabel-variabel makro ekonomi yang akan mempengaruhi 

kondisi laba suatu perusahaan yang berimbas pada persentase pembagian 

keuntungan melalui dividen atau capital gain. Menurut Ang 

(2010:11,19). Ada delapan variabel ekonomi dan pengaruhnya terhadap 

pasar modal, yaitu, sebagai berikut: 

1) Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP), variabel ini 

memberikan pengaruh yang positif terhadap pasar ekuitas, 
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disamping memberikan optimisme yang tinggi dan juga memacu 

sentiment positif pasar. 

2) Pertumbuhan produksi industri, variabel ini memberikan pengaruh 

positif terhadap pasar ekuitas, karena kenaikan indeks produksi 

industri yang terus menerus menunjukkan suatu tanda kekuatan. 

3) Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya keuntungan suatu 

perusahaan, sehingga menyebabkan efek ekuitas menjadi kurang 

kompetitif. 

4) Keuntungan perusahaan, yang semakin meningkat memberikan 

tanda bahwa kekuatan oprasional dan keuangan perusahaan semakin 

membaik, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pasar 

ekuitas. 

5) Meningkatnya tingkat pengangguran berarti bisnis mulai melemah, 

yang berarti memberikan pengaruh negatif terhadap pasar ekuitas. 

6) Melemahnya rupiah memberikan pengaruh negatif terhadap pasar 

ekuitas, karena menyebabkan pasar ekuitas menjadi tidak 

mempunyai daya tarik. 

7) Tingkat bunga, jika suku bunga naik, maka akan memberikan 

pengaruh negatif terhadap pasar ekuitas. 

8) Uang beredar, pertumbuhan yang wajar memberikan pengaruh 

positif terhadap ekonomi dan pasar ekuitas secara jangka pendek. 

Pertumbuhan yang pendek akan memicu inflasi yang tentunya 

memberikan pengaruh negatif terhadap pasar ekuitas. 

b. Tahapan Kedua: Analisis Industri 

Analisis industri berkaitan erat dengan kinerja atau perkembangan 

industri/sektor tersebut. Industri dapat ditelaah dengan menggunakan 

data yang menyangkut tingkat penjualan, laba, dividen, struktur modal, 

jenis produk yang dihasilkan, regulasi, inovasi dan sebagainya. Analisis 

industri adalah analisis untuk menentukan industri-industri apa yang 

diharapkan akan memberikan return yang paling baik. Dalam 

menganalisis industri, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah 
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perkembangannya, pengaruh akibat kondisi ekonomi, dan kepekaan 

terhadap kondisi pasar. Kemudian dilanjutkan dengan penelaahan data 

yang berkaitan dengan penjualan, laba, dividen, struktur modal, jenis 

produk yang dihasilkan, serta regulasi dan inovasi lain-lain. Langkah 

berikutnya adalah mengidentifikasi tahap kehidupan produknya pada saat 

dianalisis, tahap kehidupan produk tersebut kemudian dihubungkan 

dengan kemampuan operasi dan kondisi perekonomian makro. (Husnan, 

2007:321). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka analisis industri dapat 

dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi tahap kehidupan produknya. Tahap ini bermaksud 

untuk mengenali apakah industri tempat perusahaan beroperasi 

merupakan industri yang masih akan berkembang cepat, sudah 

stabil, ataukah sudah menurun. 

2) Menganalisis industri dalam kaitannya dengan kondisi 

perekonomian. 

3) Analisis kuantitatif terhadap industri tersebut, yang dimaksudkan 

untuk membantu pemodal menilai prospek industri di masa yang 

akan datang. 

c. Tahap Ketiga: Analisis Perusahaan 

Salah satu aspek penting dalam melakukan evaluasi harga saham adalah 

tingkat kemampuan investor dalam melakukan analisis kinerja 

perusahaan baik secara keuangan maupun non keuangan. Serta kinerja 

bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dan salah satu alat analisis yang 

dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah penilaian 

melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Rahardjo (2009:145) yang mengemukakan 

aspek-aspek penting dalam melakukan analisis perusahaan, yaitu: 

1) Analisis laporan keuangan. 

2) Prospek bisnis perusahaan (faktor diversifikasi). 

3) Aspek potensi pemasaran dan pangsa pasar produk perusahaan. 

4) Proyeksi keuangan perusahaan. 
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Sedangkan Stoner, Et. Al. dalam penelitian Anastasia (2003:125) 

menyatakan bahwa analisis fundamental berkaitan dengan penelitian 

kinerja perusahaan, tentang efektivitas dan efisiensi perusahaan mencapai 

sasarannya. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa penggunaan laporan 

keuangan sangat penting bagi investor untuk pertimbangan investasi dana 

yang dimilikinya di pasar modal. Salah satu teknik menganalisis laporan 

keuangan yaitu teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan 

dapat dijadikan dasar untuk melakukan analisis laporan keuangan. 

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Warsidi dan Bambang (2014:45) 

dalam Zannati (2016:83), bahwa analisis rasio keuangan merupakan 

instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai 

hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukan 

perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan 

membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut, untuk 

kemudian menunjukan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan 

yang bersangkutan. Makna dan kegunaan rasio keuangan dalam praktek 

bisnis pada kenyataannya bersifat subjektif tergantung kepada untuk apa 

suatu analisis dilakukan dan dalam konteks apa analisis tersebut 

diaplikasikan. Meskipun pelaporan keuangan memiliki tujuan sosial yang 

luas, akan tetapi orientasinya terletak pada investor dan kreditur, karena 

dengan memenuhi kebutuhan meraka maka hampir semua kebutuhan dari 

para pemakai eksternal lainnya akan terpenuhi. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan menganalisis 

laporan keuangan dan kinerja investasi merupakan syarat mutlak bagi 

investor yang ingin memaksimalkan keputusan investasinya. Karena 

investor dapat mendapatkan berbagai manfaat pengetahuan teknis 

operasionalnya bisnis perusahaan berdasarkan informasi laporan 

keuangan. 

2. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal adalah suatu metode meramalkan pergerakan harga saham 

dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara 
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mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan dan indeks harga 

saham gabungan. Analisis teknikal lebih memperhatikan pada apa yang telah 

terjadi di pasar, daripada apa yang seharusnya terjadi. Para analis teknikal 

tidak begitu peduli terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pasar 

sebagaimana analis fundamental, tetapi lebih berkonsentrasi pada instrumen 

pasar. Analisis teknikal ini menggunakan data pasar dari saham (misalnya 

harga saham dan volume transaksi saham) untuk menentukan nilai dari saham 

(Jogiyanto, 2007:88-89). 

Analisis teknikal digunakan untuk memprediksi perilaku dan pergerakan 

harga saham (the behaviour and movement of stock price) dengan sebagian 

besar analis menggunakan grafik (chart). Selaras dengan yang dikemukakan 

Husnan (2007:349) menjelaskan bahwa analisis teknikal merupakan upaya 

untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga 

saham tersebut pada masa lalu dan analisis ini menggunakan chart maupun 

berbagai indikator teknis. Dari chart ini diusahakan membuat pola tertentu 

dan dengan pola ini berusaha memperkirakan harga sekuritas di masa yang 

akan datang. Secara umum, analisis teknikal meliputi faktor-faktor sebagai 

berikut: 

a. Sumber data analisis teknikal berasal dari data pasar dan faktor-faktor 

internal pergerakan harga saham atau di pasar saham itu sendiri. 

b. Dalam melakukan analisis teknikal, fokus utama terdapat pada waktu, 

karena pergerakan harga saham pada dasarnya merupakan perubahan 

harga saham itu sendiri, yang disebabkan oleh perbedaan jumlah 

permintaan dan penawaran saham. 

c. Dalam analisis teknikal yang diutamakan adalah analisis jangka pendek, 

dan bukan analisis jangka panjang. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Sebagai referensi dan perbandingan, di bawah ini terdapat sepuluh ringkasan 

penelitian lain yang berkaitan dengan tiga variabel dalam penelitian ini: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N

o 
Penulis 

Ta-

hun 
Judul Variabel Hasil 

1 

Ali Kesuma 

(Jurnal 
Manajemen dan 

Kewirausahaan 

Vol. 11 No. 1 dan 
2) 

2009 

Analisis Faktor yang 
Mempengaruhi Struktur 

Modal serta 

Pengaruhnya terhadap 
Harga Saham 

Perusahaan Real Estate 

di BEI 

Dependen: 
Harga Saham 

Struktur modal berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 
Independen: 
Struktur 

Modal 

2 

Kibet Buigut, 
Neddy Soi, Irene 

Koskei and John 

Kibet (European 
Journal of 

Business and 

Management Vol. 
5 No. 9) 

2013 

The Effect of Capital 
Structure on Share Price 

on Listed Firms in 

Kenya. A Case of Energy 
Listed Firms 

Dependen: 

Share Price Secara Parsial: debt memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap 

share price sedangkan equity 

memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap share price. 

Independen: 

Debt, Equity, 
Gearing 

Ratio  

3 

Anita Dwi Utami 
dan Hendro 

Prabowo (Jurnal 

Fakultas Ekonomi 
Universitas 

Indonesia) 

2014 

Analisis Struktur Modal 

terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Non-
Keuangan yang Tercatat 

pada Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 
2009-2013 

Dependen: 

Harga Saham 
Struktur modal berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap harga 

saham. Independen: 
Struktur 

Modal 

4 

Muh. Ircham, Siti 

Ragil H, Muh. 
Saifi (Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB) Vol. 
11 No. 1) 

2014 

Pengaruh Struktur Modal 

dan Profitabilitas 
terhadap Harga Saham 

Dependen: 

Harga Saham 

Secara Simultan: Struktur modal dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Independen: 

Struktur 
Modal, 

Profitablitas 

Secara Parsial: Struktur modal 
berpengaruh positif terhadap harga 

saham dan profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap harga 
saham. 

5 

Yuliani, H. M. A 
Rasyid Hs. Umrie 

dan Yuliansyah M. 

Diah (Jurnal 
Manajemen 

Usahawan 

Indonesia Vol. 43 
No. 1-4) 

2014 

Determinan Struktur 
Modal dan Pengaruhnya 

terhadap Nilai 

Perusahaan pada Pasar 
yang Sedang 

Berkembang (Studi pada 

Sektor Real Estate dan 
Property) 

Dependen: 

Nilai 
Perusahaan 

Struktur modal berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Independen: 
Struktur 

Modal 

6 

R.R. Hamidy, I 

Gusti Bagus 

Wiksuana dan Luh 
Gede Sri Artini 

(E-Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Unv. 
Udayana Vol. 

4.10) 

2015 

Pengaruh Struktur Modal 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 
Profitabilitas sebagai 

Variabel Intervening 

Dependen: 
Harga Saham 

DER berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham melalui ROE 
sebagai variabel intervening. 

Independen: 
DER, ROE 

7 

Jane Chemutai, 
Dr. Caroline 

Ayuma, Dr. 

Yusufkibet (IOSR 
Journal of 

Business and 

Management Vol. 
18 Issue 9 Ver. III) 

2016 

Effects of Capital 

Structure on Share Price 
Performance of 

Commercial Banks 

Listed in Nairobi 
Security Exchange, 

Eldoret, Kenya 

Dependen: 
Share Price 

Debt ratio, equity ratio dan retained 

earnings memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap share price. 

Independen: 
Debt Ratio, 

Equity Ratio, 

Retained 
Earnings 
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N

o 
Penulis 

Ta-

hun 
Judul Variabel Hasil 

8 

Udayakumari 
Vidhyasagara 

Menon 

(International 
Journal of 

Economics and 

Finance Vol. 8 No. 
9) 

2016 

Impact of Capital 

Structure on Stock 
Prices: Evidence from 

Oman 

Dependen: 

Stock Price 

Capital structure memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap stock 

price. Independen: 
Capital 

Structure 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Pasar modal merupakan tempat di mana berkumpulnya lembaga-lembaga 

komersial dan perantara dalam bidang keuangan. Pasar modal sendiri 

memperjualbelikan saham dan berbagai surat berharga melalui jasa perantara 

perdagangan efek atau tepat bertemunya permintaan dan penawaran surat 

berharga. Saham-saham yang unggul biasanya dikumpulkan dalam suatu indeks 

dengan pengkategorian yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan pembuatan 

indeks atau dikelompokan berdasarkan jenis usaha emiten. Salah satu indeks yang 

terdapat di pasar modal Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Jakarta Islamic Index (JII). JII menghimpun saham-saham unggul yang memenuhi 

kriteria halal untuk berinvestasi. Dalam menyeleksi saham-saham tersebut, 

investor dapat menganalisis menggunakan dua teknik analisis, yaitu analisis 

teknikal yang melibatkan data historis pergerakan harga saham dan analisis 

fundamental yang mempertimbangkan lebih banyak aspek penilaian 

menggunakan unsur-unsur yang terdapat di laporan keuangan. Penelitian ini 

menggunakan dua rasio yang komponen perhitungannya berasal dari neraca dan 

laporan laba/rugi perusahaan. Melalui neraca, terdapat komponen utang dan 

ekuitas yang menjadi dasar perhitungan struktur modal, sedangkan dasar 

perhitungan profitabilitas salah satu komponennya terdapat dari neraca yaitu 

ekuitas sedangkan komponen lainnya terdapat pada laporan laba/rugi yaitu laba 

bersih. Struktur modal dan profitabilitas dalam penelitian ini digunakan sebagai 

variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi nilai perusahaan pada JII Periode 

2011-2016. 

Jika tujuan perusahaan adalah mensejahterakan pemegang saham melalui 

perolehan laba yang maksimal (profitabilitas tinggi), maka untuk mencapainya, 
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perusahaan akan berusaha untuk mengefisienkan semua dana (modal) yang 

diperoleh dari berbagai sumber, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. 

Sebagaimana menurut Sartono (2014:122) bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas periode sebelumnya merupakan 

faktor penting dalam menentukan struktur modal. Perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi akan memiliki dana internal (laba ditahan) yang lebih 

banyak dari pada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Dengan memiliki laba 

ditahan yang besar, perusahaan akan mengutamakan dana internal sebelum 

memutuskan menggunakan utang. Adapun penggunaan utang tidak selalu 

dipandang negatif oleh perusahaan maupun investor, mengingat trade-off theory 

bisa jadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menggunakan utang 

meskipun memiliki laba yang mencukupi untuk modal. Manajer perusahaan, 

terutama manajer keuangan akan berusaha mencari keseimbangan keuangan yang 

dibutuhkan serta mencari susunan kualitatif dari laporan keuangan berupa neraca 

dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Dian (2006) bahwa stuktur modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas, hasil penelitian inipun sejalan dengan dan Kusuma (2014). Dengan 

demikian, kebijakan struktur modal yang tepat diharapkan linear dengan 

peningkatan profitabilitas di periode berikutnya. 

Profitabilitas perusahaan termasuk ke dalam alat analisis fundamental untuk 

menilai secara tepat mengenai sejauh mana tingkat pengembalian yang akan 

didapat dari aktivitas invetasi. Jika kondisi perusahaan dikategorikan 

menguntungkan atau menjanjikan keuntungan di masa mendatang, maka banyak 

investor yang akan menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan 

tersebut. Dan hal itu tentu saja mendorong harga saham naik menjadi lebih tinggi. 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio laba bersih terhadap modal 

sendiri. ROE diharapkan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan profit dari besar atau kecilnya proporsi modal sendiri yang telah 

ditetapkan. Modal tersebut termasuk modal-modal yang ditanamkan oleh para 

investor. Dengan demikian, seharusnya investor dapat memperkirakan besar 



 

48 
 

 
 

tingkat pengembalian melalui analisis ROE pada laporan keuangan perusahaan 

periode sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Nurhasanah (2012) membuktikan 

bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan Kusuma (2014). Dengan profitablitas 

perusahaan yang maksimal, maka investor mengharapkan return yang berbanding 

lurus. Return yang tinggi kemudian mendorong naiknya permintaan terhadap 

saham. Permintaan yang naik tentu akan berbanding lurus pula dengan naiknya 

harga saham perusahaan yang bersangkutan. 

Struktur modal merujuk pada perbedaan pilihan yang digunakan perusahaan 

untuk membiayai modalnya (Saleem et al., 2013) dalam Haryanto (2015:2). 

Pahuja dan Sahi (2012) dalam Wijaya dan Utama (2014:515) mengungkapkan 

bahwa penentuan struktur modal yang optimal adalah menyeimbangkan antara 

risiko dan keuntungan yang dicapai dalam mencapai tujuan memaksimalkan harga 

saham. Pandangan berbeda diungkapkan dalam teori Modigliani dan Miller 

(1958) bahwa cara sebuah perusahaan dalam mendanai operasinya tidak berarti 

apa-apa, sehingga struktur modal adalah suatu hal yang tidak relevan. 

Di bursa efek, peningkatan kinerja perusahaan akan diapresiasi oleh pasar 

dalam bentuk kenaikan harga saham, sebaliknya berita buruk tentang kinerja 

perusahaan akan diikuti dengan penurunan harga sahamnya. Hal tersebut 

merupakan argumen yang melandasi mengapa perubahan harga saham relevan 

dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan yang go public. Menurut Wahyudi 

(2006) harga saham perusahaan mencerminkan nilai suatu perusahaan. 

Sependapat dengan Wahyudi, Ircham, Et. Al. (2014:2) juga menyampaikan bahwa 

jika harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan, maka perusahaan 

memiliki tanggung jawab dalam mengelola modal untuk menghasilkan 

profitabilitas tinggi demi kesejahteraan investor sehingga harga saham dapat 

terapresiasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Kusuma (2014) bahwa perusahaan 

pada umumnya berusaha meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran 

pemiliknya. Pendapat-pendapat tersebut didukung oleh hasil dari penelitian yang 

dilakukan Muhammad (2006) dimana struktur modal berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Untuk memaksimumkan nilai perusahaan, klaim keuangan 
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juga perlu diperhatikan. Sulitnya menentukan bagaimana struktur modal yang 

optimal menjadi masalah utama dalam keputusan pendanaan perusahaan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, susunan struktur modal yang terbaik 

dipilih manajemen perusahaan dengan harapan perusahaan dapat menghasilkan 

profitabilitas tinggi dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Dengan 

demikian, kerangka pemikiran penelitian dapat berbentuk bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : Diteliti 

 : Tidak diteliti 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran, maka paradigma 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Bagan Paradigma Penelitian 

 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

H2 : Terdapat pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. 

H3 : Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

H4 : Terdapat pengaruh struktur modal secara tidak langsung terhadap nilai 

perusahaan dengan profitabilitas sebagai intervening. 
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(Harga Saham) 

X 

Z 

Y 


