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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset 

akuntansi, yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang berdasar dari sinergi 

teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan organisasi. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu 

investor dengan pihak yang menerima wewenang (agency) yaitu manajer.  

Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara agen (manajemen) dan principal (pemilik). Didalam hubungan 

tersebut terdapat suatu kontrak dimana si agen menutup kontrak untuk memberi 

imbalan kepada agen. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa setiap individu 

termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan (conflict interest) antara agen dan principal. 

Hubungan keagenan merupakan hubungan antara principal dan agen dimana 

dalam hal ini pemilik atau pemegang saham bertindak sebagai principal, 

sedangkan manajemen sebagai agen. Prinsipal merupakan pihak yang 

memberikan mandat atau tugas kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, 

sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk 

menjalankan perusahaan. agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Akan tetapi, hubungan 
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antara pemilik dan manajer pada kenyataannya sulit untuk tercipta karena adanya 

kepentinngan yang saling bertentangan. 

Hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik karena pihak yang 

bersangkutan memiliki tujuan yang berbeda. Pemilik modal menginginkan 

kekayaan dan kemakmuran bagi para pemodal, sedangkan manajer menginginkan 

kesejahteraan bagi para manajer. Agency problem akan terjadi bila proporsi 

kepemilikan manajer atas saham kurang dari 100%. Sehingga manajer bertindak 

untuk mengejar kepentingannya sendiri dan tidak berdasarkan memaksimalkan 

nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan khususnya keputusan 

pendanaan. 

2.2  Teori Struktur Modal 

Teori struktur modal (capital structure) berusaha menjelaskan dampak dari 

Perubahan komposisi modal terhadap nilai perusahaan. Struktur modal dapat 

diartikan sebagai proporsi pendanaan jangka panjang dari hutang, saham preferen, 

dan ekuitas saham biasa. Teori-teori struktur modal modern terdiri dari:  

2.2.1 Modigliani - Miller (MM) Theory 

a) Teori MM tanpa pajak 

Teori struktur modal modern dimulai pada tahun 1958, ketika Profesor 

Franco Modigliani dan Merton Miller (selanjutnya disebut MM) menerbitkan apa 

yang disebut sebagai salah satu artikel keuangan paling berpengaruh yang pernah 

ditulis. MM membuktikan, dengan sekumpulan asumsi yang sangat membatasi, 

bahwa nilai sebuah perusahaan tidak terpengaruh oleh struktur modalnya. Atau 

dengan kata lain, hasil yang diperoleh MM menunjukkan bahwa bagaimana cara 

sebuah perusahaan akan mendanai operasinya tidak akan berarti apa-apa, sehingga 
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struktur modal adalah suatu hal yang tidak relevan. Akan tetapi, studi MM 

didasarkan pada beberapa asumsi yang tidak realistik, termasuk hal-hal berikut: 

1. Tidak ada biaya pialang. 

2. Tidak ada pajak. 

3. Tidak ada biaya kebangkrutan. 

4. Investor dapat meminjam pada tingkat yang sama dengan perusahaan. 

5. Semua investor memiliki informasi yang sama dengan menajemen tentang 

peluang-peluang investasi perusahaan dimasa depan. 

6. EBIT tidak terpengaruh oleh penggunaan hutang. 

Meskipun beberapa asumsi-asumsi tersebut MM mengajukan dua preposisi 

yang dikenal dengan preposisi MM tanpa pajak, yaitu : 

Preposisi I: Nilai dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai dari 

perusahaanyang tidak berhutang. Implikasi dari preposisi I ini adalah struktur 

modal dari suatu perusahaantidak relevan, perubahan struktur modal tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan dan Weightedaverage Cost Of Capital (WACC) 

perusahaan akan tetap sama tidak dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan 

memadukan hutang dan modal untuk membiayai perusahaan. 

Preposisi II: Biaya modal saham akan meningkat apabila perusahaan 

melakukan atau mencari pinjaman dari pihak luar. Risk of the equity bergantung 

pada risiko dari operasional perusahaan (business risk) dan tingkat hutang 

perusahaan (financial risk). 
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b) Teori MM dengan Pajak 

Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis kemudian MM memasukkan 

faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah, yang berarti 

merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan untuk menghemat pajak, 

karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Teori MM dengan pajak ini 

terdapat dua preposisi, yaitu : 

Preposisi I: Nilai dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai dari 

perusahaan yang tidak berhutang ditambah dengan penghematan pajak karena 

bunga hutang. Implikasi daripreposisi I ini adalah pembiayaan dengan hutang 

sangat menguntungkan dan MM menyatakan bahwa struktur modal optimal 

perusahaan adalah seratus persen hutang.  

Preposisi II: Biaya modal saham akan meningkat dengan semakin 

meningkatnya hutang, tetapi penghematan pajak akan lebih besar dibandingkan 

dengan penurunan nilai karena kenaikan biaya modal saham. Implikasi dari 

preposisi II ini adalah penggunaan hutang yang semakin banyak akan 

meningkatkan biaya modal saham. Menggunakan hutang yang lebih banyak, 

berarti menggunakan modal yang lebih murah (biaya modal hutang lebih kecil 

dibandingkan dengan biaya modal saham), sehingga akan menurunkan biaya 

modal rata-rata tertimbangnya (meski biaya modal saham meningkat). 

Teori MM tersebut sangat kontroversial. Implikasi teori tersebut adalah 

perusahaan sebaiknya menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Dalam 

praktiknya, tidak ada perusahaan yang mempunyai hutang sebesar itu, karena 

semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, akan semakin tinggi juga 
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kemungkinan kebangkrutannya. Inilah yang melatar belakangi teori MM 

mengatakan agar perusahaan menggunakan hutang sebanyak-banyaknya, karena 

MM mengabaikan biaya kebangkrutan. 

Hasil ketidakrelevanan MM memiliki arti yang sangat penting. Dengan 

menunjukkan kondisi-kondisi di mana struktur modal tersebut tidak relevan, MM 

juga telah memberikan petunjuk mengenai hal-hal apa yang dibutuhkan agar 

membuat struktur modal menjadi relevan yang selanjutnya akan mempengaruhi 

nilai perusahaan. Hasil karya MM menandai awal penelitian struktur modal 

modern, dengan penelitian selanjutnya berfokus pada melonggarkan 

asumsiasumsi MM guna mengembangkan sutau teori struktur modal yang lebih 

realistis. 

2.2.2 Teori Pertukaran (Trade-Off Theory ) 

Teori Trade off menjelaskan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian 

atas penggunaan hutang yang berhubungan antara pajak, resiko kebangkrutan dan 

penggunaan hutang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil 

perusahaan. Teori trade-off dari leverage adalah teori yang menjelaskan bahwa 

struktur modal yang optimal ditemukan dengan menyeimbangkan manfaat dari 

pendanaan dengan hutang (perlakukan pajak perseroan yang menguntungkan) 

dengan suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi. Biaya dari hutang 

dihasilkan dari (1) peningkatan kemungkinan kebangkrutan yang disebabkan oleh 

kewajiban hutang yang tergantung pada tingkat risiko bisnis dan risiko keuangan. 

(2) biaya agen dan pengendalian tindakan perusahaan. (3) biaya yang berkaitan 
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dengan manajer yang mempunyai informasi lebih banyak tentang prospek 

perusahaan daripada investor. 

Teori ini memasukkan pengaruh pajak perseorangan, biaya keagenan dan 

biaya kesulitan keuangan sebagai imbangan dari manfaat penggunaan utang. 

Menurut trade off model, struktur modal yang optimal merupakan keseimbangan 

antara penghematan pajak atas penggunaan utang dengan biaya kesulitan 

keuangan akibat penggunaan utang, sebab biaya dan manfaat akan saling 

meniadakan satu sama lain (trade-off). Tingkat utang optimal tercapai ketika 

pengaruh interest tax-shield mencapai jumlah yang maksimal terhadap ekspektasi 

cost of financial distress. Pada tingkat utang yang optimal diharapkan nilai 

perusahaan akan mencapai tingkat optimal, dan sebaliknya terjadi tingkat 

perubahan utang sampai melewati tingkat optimal atau biaya kebangkrutan dan 

biaya kesulitan keuangan financial distress cost lebih besar dari pada efek interest 

tax shield, utang akan mempunyai efek negatif terhadap nilai perusahaan. Teori 

trade off ini mengakui adanya tingkat utang yang ditargetkan.  

Trade off theory ini menyatakan bahwa struktur modal optimal diperoleh 

dengan menyeimbangkan keuntungan tax shield akibat dari hutang dengan 

financial distress cost dan agency cost sehingga keuntungan dan biaya dari hutang 

saling trade-off satu sama lain. Berdasarkan pada model trade-off, setiap 

perusahaan harus menentukan target struktur modal dimana biaya dan keuntungan 

dari penggunaan hutang adalah sama. Hal ini dikarenakan struktur modal tersebut 

akan memaksimalkan nilai perusahaan. 
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2.2.3. Teori Pecking Order 

Pada tahun 1984 Myers dan Majluf mengemukakan mengenai teori ini, 

mereka menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana para manajer 

pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, kemudian hutang, 

dan modal sendiri eksternal sebagai pilihan terakhir. Pecking order theory 

menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai urut-urutan preferensi dalam 

memilih sumber pendanaan. Perusahaan-perusahaan yang profitable umumnya 

meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut disebabkan karena mereka 

memerlukan external financing yang sedikit. Perusahaan–perusahaan yang kurang 

profitable cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena alasan dana 

internal yang tidak mencukupi kebutuhan dan karena hutang merupakan sumber 

eksternal yang disukai. Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang 

daripada modal sendiri karena pertimbangan biaya emisi hutang jangka panjang 

yang lebih murah dibanding dengan biaya emisi saham. 

Teori pecking order bisa menjelaskan alasan perusahaan mencapai tingkat 

keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Tingkat 

utang yang kecil tersebut tidak dikarenakan perusahaan yang menargetkan tingkat 

utang yang kecil, tetapi karena mereka tidak begitu membutuhkan dana eksternal. 

Tingkat keuntungan yang tinggi menjadikan dana internal mereka cukup untuk 

mendanai kebutuhan investasi perusahaan.  

Tiga teori utama tentang struktur modal yang menjelaskan tujuan 

perusahaan memaksmimumkan kemakmuran atau kekayaan pemegang saham. 
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Ketiga teori ini berupaya menjelaskan suatu permasalahan yang menanyakan 

bagaimana struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga 

teori ini adalah sebagai berikut : 

1. Teori Tradisional atau teori klasik, yang menyatakan bahwa ada struktur 

modal yang optimal, yang dapat memaksimumkan nilai pasar perusahaan 

dengan cara meminimumkan biaya modal rata-rata (average cost of capital). 

Salah satu versi teori ini adalah seperti yang dikembangkan secara sistematis 

oleh Ezra Salomon. Dalam hal ini Salomon mengatakan bahwa struktur 

modal yang optimal itu terjadi apabila kelebihan debt/equity ratio di atas 

average cost of capital adalah minimum. 

2. Teori Modigliani dan Miller, yang mengasumsikan bahwa pasar modal itu 

adalah sempurna dan tidak ada pajak. Dalam teori ini Modigliani dan Miller 

(MM) menyatakan bahwa nilai perusahaan dan posisi kemakmuran 

pemegang saham tidak dipengaruhi oleh struktur modal. 

3. Teori Modigliani dan Miller dimana, mereka memperhatikan adanya pajak, 

dan penggunaan hutang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan posisi 

kemakmuran pemegang saham. 

Teori alternatif struktur modal yang optimal merupakan tujuan manajer 

untuk memeksimumkan kemakmuran pemegang saham. Pada intinya teori 

pecking order menjelaskan urutan-urutan pendanaan perusahaan. Perusahaan 

pertama kali akan meggunakan pembiayaan internal, kemudian akan menerbitkan 

hutang jika dibutuhkan, selanjutnya apabila kebutuhan dana belum cukup maka 

penjualan saham (ekuitas) sebagai langka terakhir dalam pendanaan. 
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2.3   Nilai Perusahaan 

2.3.1 Pengertian Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang 

sering dikaitkan dengan harga saham. Suharli (2006) dalam Roviqotus Suffah 

(2016) menjelaskan bahwa salah satu hal yang dipertimbangkan oleh investor 

dalam melakukan investasi adalah nilai perusahaan dimana investor tersebut akan 

menanamkan modal. Harga saham tersebut atas permintaan dan penawaran 

investor, sehingga harga saham bisa dijadikan proksi sebagai nilai perusahaan. 

Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di 

pasar modal. Bagi perusahaan yang menerbitkan sahamnya dipasar modal, harga 

saham yang diperjual belikan di bursa saham merupakan indikator dari nilai 

perusahaan. Hermuningsih (2012) dalam Roviqotus Suffah (2016), Semakin 

tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.  

2.3.2 Jenis-Jenis Nilai Perusahaan 

 Menurut Sari (2015) dalam Roviqotus Suffah (2016), terdapat beberapa 

konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain :  

1).  Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran 

dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan 

juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif. 

2).  Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar 

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

perusahaan di jual di pasar saham. 
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3). Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraaan nilai riil 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan 

sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai 

entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di 

kemudian hari.  

4). Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara total 

aset dan total utang dengan jumlah saham beredar. 

5). Nilai likuiditas adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para 

pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa 

yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi. 

 Nilai perusahaan dalam penelitian ini di defenisikan sebagai nilai pasar 

karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga 

saham, maka semakin tinggi kemakmuran para pemegang saham.  

2.3.3 Pengukuran Nilai Perusahaan 

 Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai 

perusahaan. Menurut Weston dan Copeland (2008) dalam Roviqotus Suffah 

(2016), rasio penilaian terdiri dari : 

1. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) mencerminkan banyak pengaruh yang kadang-

kadang saling menghilangkan yang membuat penafsirannya menjadi sulit. 
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Semakin tinggi resiko, semakin tinggi faktor diskonto dan semakin rendah 

rasio PER. Rasio ini menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

 

2. Rasio Tobin’s Q 

Tobin’s Q menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil 

pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Tobin’s Q dihitung 

dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai 

buku ekuitas perusahaan. 

 

Dimana :  

Q =  Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai Pasar Ekuitas (EMV = closing price x jumlah saham    

beredar) 

D =  Nilai Buku dari Total Hutang 

EBV =  Nilai Buku dari Total Aktiva 

 

3. Price to Book Value (PBV) 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku 

saham suatu perusahaan. Semakin tinggi Price to Book Value (PBV) berarti 

pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. 
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2.4 Struktur Modal 

 Struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang 

jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Struktur modal 

merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan 

yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka terhadap modal sendiri. 

Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari 

modal saham,laba ditahan, dan cadangan. Dalam pemenuhan kebutuhan dana, 

perusahaan harus mencari alternatif-alternatif pendanaan yang efesien. Pendanaan 

yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang 

optimal. 

 Dalam struktur modal menggunakan pengukuran rasio DER untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar 

hutangnya dengan jaminan modal sendiri. Selain itu rasio ini juga bisa digunakan 

untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio DER berarti modal sendiri yang digunakan 

semakin sedikit dibanding dengan hutangnya.menurut Irawati (2006) dalam 

Pratiwi (2016) menyatakan perhitungan Debt to Equity Rasio (DER) bisa 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

2.4.1 Unsur –Unsur Struktur Modal 

 Struktur Modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa 

komponen yaitu : 
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1. Modal asing atau hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka 

waktunya umumnya lebih dari sepuluh tahun. Hutang jangka panjang ini 

pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan (ekspansi) atau 

modernisasi dari perusahaan karena kebutuhan modal untuk keperluan 

tersebut meliputi jumlah yang besar. Komponen-komponen hutang jangka 

panjang ini terdiri dari : 

a. Hutang Hipotik (Mortage) adalah bentuk hutang jangka panjamg yang 

dijamin dengan aktiva tidak bergerak (tanah dan bangunan). 

b. Obligasi (Bond) adalah sertifikat yang menunjukkan pengakuan bahwa 

perusahan meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali 

dalam jangka waktu tertentu. 

2. Modal Sendiri (Shareholder Equity) adalah modal yang bersal dari pemilik 

perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu lamanya. Modal sendiri berasal dari sumber intern maupun extern, 

sumber intern didapat dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, 

sedangkan sumber extern berasal dari modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan. Komponen modal sendiri terdiri dari : 

a. Modal saham  

 Saham adalah tanda bukti kepemilikan suatu Perseroan Terbatas (PT), 

dimana modal saham terdiri dari : 

1) Saham Biasa (Common Stock) adalah bentuk komponen modal jangka 

panjang yang ditanamkan oleh investor, dengan memiliki saham ini 
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berarti ia membeli prospek dan siap menananggung segala risiko sebesar 

dana yang ditanamkan. 

2) Saham Preferen  (Preferred Stock) adalah bentuk komponen modal 

jangka panjang yang merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan 

hutang jangka panjang. 

b. Laba Ditahan adalah sisa laba dari keuntungan yang tidak dibayarkan 

sebagai deviden. 

c. Cadangan dimaksudkan sebagai cadangan yang bentuk dari keuntungan 

yang dibentuk oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau 

atau dari tahun berjalan (reserve that are surplus). Tidak semua 

cadangan termasuk dalam pengertian modal sendiri. Cadangan yang 

termasuk dalam modal sendiri antara lain : 

a). Cadangan Ekspansi 

b). Cadangan Modal Kerja 

c). Cadangan Selisih Kurs 

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

diduga. 

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

 Perusahaan pada umumnya mempertimbangkan faktor-faktor berikut yang 

mungkin mempunyai pengaruh penting terhadap struktur modal. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi struktur modal diantaranya : 

1. Keuntungan  

Pecking Order Theory menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai 

keuntungan yang besar maka akan mempunyai sumber dana internal yang besar 
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juga maka perusahaan tersebut cenderung memilih menggunakan sumber dana 

internal dibandingkan menggunakan sumber dana eksternal seperti hutang dan 

penerbitan saham baru. 

2. Pertumbuhan 

Pertumbuhan penjualan (sales growth) suatu perusahaan adalah salah satu 

karakteristik perusahaan yang dapat mewakili prospek masa depan perusahaan 

tersebut. Pihak kreditor dalam memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada 

suatu perusahaan mendasarkan keputusannyapada prospek masa depan 

perusahaan tersebut. Semakin besar rasio pertumbuhan penjualannya maka 

semakin baik prospek perusahaan bagi kreditor dan semakin besar hutang yang 

bisa diperoleh. 

3. Resiko 

Risiko bisnis suatu perusahaan adalah tingkat dari operasi perusahaan 

apabila perusahaan tersebut tidak menggunakan hutang. Risiko dari operasi 

perusahaan adalah resiko yang berkaitan dengan proyeksi tingkat pengembalian 

atas ekuitas. (ROE) dari perusahaan tersebut. Semakin besar standar deviasi ROE 

maka semakin tinggi risiko bisnisnya. Hal ini juga membuat kreditor mengalami 

kesulitan dalam melakukan prediksi terhadap earnings perusahaan dimasa depan 

sehingga akan menaikkan cost of debt apabila akan memberikan hutang kepada 

perusahaan tersebut. 

4. Size Perusahaan 

Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, umumnya akan semakin 

terdiversifikasi kegiatan bisnisnya dan semakin stabil aliran cash flow-ny. Hal ini 
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akan mengurangi risiko penggunaan hutang karena dengan stabilnya cash flow 

maka perusahaan akan dapat melakukan pembayaran hutang dengan teratur. 

Semakin besar size perusahaan maka akan membuat investor lebih percaya akan 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang.  

 

2.5   Pertumbuhan Penjualan 

2.5.1 Pengertian Pertumbuhan Penjualan 

 Pertumbuhan penjualan adalah proses pertambahan ukuran atau volume dari 

penjualan. Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari 

penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut, dimanapendapatan 

yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan penjualan. Penjualan memiliki pengaruh strategis bagi perusahaan, 

karena pendekatan pertumbuhan penjualan merupakan suatu komponen untuk 

menilai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan penjualan merupakan komponen untuk menilai prospek 

perusahaan pada masa yang akan datang dan dalam manajemen keuangan diukur 

berdasarkan perubahan total pertumbuhan penjualan. Dengan mengetahui 

penjualan dari tahun sebelumnya, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya 

yang ada. 

 Pertumbuhan penjualan (Growth) memiliki perana yang penting dalam 

menilai sebuah perusahaan. Dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan 

penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang 

didapatkan. Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan penjualan yang tinggi 

cenderung membutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan bisa dari 
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internal perusahaan seperti laba ditahan atau sumber pendanaan dari eksternal 

perusahaan seperti utang. 

 Menurut Nasehah dan Widyarti (2012) dalam Fista dan Widyawati (2017), 

pertumbuhan penjualan (growth) memiliki peranan yang penting dalam 

manajemen modal kerja. Dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan 

penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan 

didapatkan. Untuk mengukur pertumbuhan penjualan, digunakan rumus : 

 

2.6  Profitabilitas   

 Salah satu indikator penting bagi investor dalam menilai prospek 

perusahaan dimasa depan adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan 

Profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri. Para investor tetap tertarik terhadap Profitabilitas perusahaan karena 

Profitabilitas merupakan satu-satunya indikator yang paling baik mengenai 

kesehatan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan pada umumnya, masalah 

Profitabilitas merupakan hal yang penting disamping masalah laba, karena laba 

yang besar belum merupakan suatu ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja 

secara efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang 

diperoleh dengan modal atau kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung profitabilitas.   
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2.6.1 Pengukuran Profitabilitas 

 Rasio-rasio profitabilitas yang lazim digunakan antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1) Gross Profit Margin (GPM)  

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

dikurangi harga pokok penjualan) yang di bandingkan dengan penjualan. 

Gross Profit Margin dapat dihitung dengan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

2) Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan persentase perbandingan antara laba 

setelah pajak dengan penjualan. NPM dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

3) Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Rumus ROA adalah : 
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4) Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. 

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

semakin kuat, demikian pula sebaliknya, ROE diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

5) Return On Invesrment (ROI) 

Return On Invesrment (ROI) merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi 

yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah 

laba bersih setelah pajak. Besarnya return on investment (ROI) dapat 

dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : 

 

 

2.7 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang 

bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian. Dalam hal ini penjualan lebih 

besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah 

pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jika penjualan lebih kecil dari pada biaya 

variabel dan tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Menurut Abdul 

Halim (2007) dalam Pratiwi (2016), semakin besar ukuran suatu perusahaan, 



31 
 

 
 

maka kecenderungan menggunakan modal asing juga akan semakin besar. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk 

menunjang operasionalnya dan salah satu alternatif pemenuhannya adalah dengan 

modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi.  

 Metode pengukuran ukuran perusahaan yaitu penentuan perusahaan ini 

berdasarkan kepada total aset (aktiva) perusahaan. Total aktiva dipilih sebagai 

proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif 

lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan 

(Istiningdiah, 2012 dalam Pratiwi, 2016). Ukuran perusahaan biasanya diukur 

dengan menggunakan total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. 

 

 

2.8 Pandangan Tentang Nilai Perusahaan 

2.8.1  Nilai Perusahaan dalam Perspektif islam 

Nilai perusahaan dapat dicermindari nilai sahamnya. Tujuan utama dari 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 

kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin 

tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Peneliti mendasari kepada QS.An-

Nisa ayat 58 sebagai berikut : 
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Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum 

diantaranya manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu 

sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” 

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi 

manusia untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. 

Amanat tersebut merupakan infomasi-informasi yang dianggap penting. Dalam 

perusahaan ada amanat-amanat atau informasi-informasi yang dianggap penting 

yang harus disampaikan oleh pihak manajemen kepada pihak stakeholder. 

Informasi tersebut juga bisa meningkatkan nilai perusahaan melalui informasi 

yang disampaikan oleh manajemen maka pihak stakeholder bisa melihat kondisi 

perusahaan. dan perusahaan dengan nilai yang tinggi cenderung memberikan 

informasi yang baik kepada stekeholder atau pihak yang berkepentingan. 

Berdasarkan pada tujuan perusahaan dalam meningkatkan nilai sahamnya 

adapun dalil yang berkaitan dengan teori tersebut. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam QS. Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut : 

                              

                           

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
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sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan”. 

Makna dari lafaz wabtagi fima atakallahud-daratal-akhirata wa la tansa 

nasibaka minad-dun-ya menurut ibnu katsir dalam tafsirannya bahwa Allah SWT 

telah menganugerahkan kepada hambanya berupa harta yang melimpah dan 

kenikmatan yang panjang dalam berbuat taat kepada Rabb-nya serta bertaqarrub 

kepada-nya dengan berbagai amal-amal yang dapat menghasilkan pehala didunia 

dan akhirat. Menurut sayyid quthb dalam penelitian ini tercermin keseimbangan 

manhaj ilahi yang lurus. Manhaj yang menggantungkan hati orang yang memiliki 

harta dengan akhirat, dan tidak melarangnya untuk mengambil sebagian harta 

dalam kehidupan dunia ini. Bahkan, manhaj ilahi ini mendorongnya untuk 

mencarinya dan menugaskannya untuk melakukan hal itu. Sehingga, ia tidak 

menjadi sosok yang membenci dunia dan dan melemahkan kehidupan ini. Karena 

Allah SWT telah menciptakan kenikmatan dunia ini untuk dinikmati oleh 

manusia. Juga agar mereka berusaha dimuka bumi untuk menyimpan dan 

menghasilkannya. Sehingga, tumbuhlah kehidupan ini dan terus berkembanglah 

ia, dan seterusnya terwujudlah kekhalifahan manusia di muka bumi ini. Namun 

dengan catatan bahwa arah mereka dalam menggunakan kenikmatan dunia ini 

adalah akhitrat, sehingga mereka tidak menyimpang dijalannya, dan tidak 

menyibukkan diri dengan kenikmatan dunia sementara melupakan tugas-tugasnya 

sebagai khalifah  dimuka bumi. Dalam kondisi seperti ini, menikmati kenikmatan 

dunia menjadi suatu jenis kesyukuran bagi Allah SWT sang pemberi nikmat, 
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menerimah anugerah-anugreh nya, dan menggunakan nikmat itu. Maka, ia 

menjadi suatu bentuk ketaatan, yang Allah SWT akan balas itu dengan kebaikan. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variable 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Agnes (2013) Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Struktur Modal 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Kepemilikan 

Manajerial (X1) 

Struktur Modal 

(X2) 

Ukuran 

Perusahaan (X3)  

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Kepemilikan 

Manajerial tidak 

berpengaruh, 

Struktur Modal 

dan Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

2. Fernandes 

Moniaga 

(2013) 

Pengaruh 

Struktur Modal, 

Profitabilitas 

dan Struktur 

Biaya Terhadap 

Nilai 

Perusahaan  

Struktur Modal 

(X1) 

Profitabilitas (X2) 

Struktur Biaya 

(X3) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Struktur Modal 

berpengaruh 

Signifikan, 

Profitabilitas dan 

Struktur Biaya 

tidak 

berpengaruh 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

3. Regina 

Rumondor 

(2015) 

Pengaruh 

Struktur Modal, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Risiko 

Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Struktur Modal 

(X1) 

Ukuran 

Perusahaan (X2) 

Risiko 

Perusahaan (X3) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Struktur Modal 

berpengaruh 

Signifikan, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Risiko 

Perusahaan tidak 

berpengaruh 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

4. Amalia Dewi 

Rahmawati, 

dkk (2015) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Struktur Modal 

dan Keputusan 

Investasi 

Terhadap Nilai 

Ukuran 

Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Struktur Modal 

(X3) 

Keputusan 

Investasi (X4) 

Nilai Perusahaan 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Struktur Modal 

tidak 

berpengaruh, 

Profitabilitas dan 

Keputusan 

Investasi 
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Perusahaan  (Y) berpengaruh 

signifikan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

5. Andri 

Mandalika 

(2016) 

Pengaruh 

Struktur Aktiva, 

Struktur Modal, 

dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan  

Struktur Aktiva 

(X1) 

Struktur Modal 

(X2) 

Pertumbuhan 

Penjualan (X3) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Struktur Aktiva, 

Struktur Modal, 

dan 

Pertumbuhan 

Penjualan tidak 

berpengaruh 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

6. Isabella 

Permata Dhani 

(2017) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Struktur Modal, 

dan 

Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Pertumbuhan 

Perusahaan (X1) 

Struktur Modal 

(X2) 

Profitabilitas (X3) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Pertumbuhan 

Perusahaan dan  

Struktur Modal 

tidak 

berpengaruh, 

Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

7. Ni Putu Yuni 

Pratiwi (2016) 

Pengaruh 

Stuktur Modal 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Stuktur Modal 

(X1) 

Ukuran 

Perusahaan (X2) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Stuktur Modal 

dan Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

8. Roviqotus 

Suffah dan 

Akhmad 

Riduwan 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Kebijakan 

Deviden 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Profitabilitas (X1) 

Leverage (X2) 

Ukuran 

Perusahaan (X3) 

Kebijakan 

Deviden (X4) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Profitabilitas dan 

Kebijakan 

Deviden 

berpengaruh 

Signifikan, 

Leverage dan 

Ukuran 

Perusahaan tidak 

berpengaruh 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

9. Lidya Nafitra 

Ayu Herawati 

(2017) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, 

Pertumbuhan 

Penjualan dan 

Ukuran 

Perusahaan (X1) 

Leverage (X2) 

Pertumbuhan 

Penjualan (X3) 

Profitabilitas (X4) 

Ukuran 

Perusahaan  dan 

Pertumbuhan 

Penjualan tidak 

berpengaruh, 

Leverage dan 
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Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Profitabilitas 

berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

10. I Nyoman 

Agus 

Suwardika dan 

I Ketut 

Mustanda 

(2017) 

Pengaruh 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Pertumbuhan 

Perusahaan dan 

Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan  

Leverage (X1) 

Ukuran 

Perusahaan (X2) 

Pertumbuhan 

Perusahaan (X3) 

Profitabilitas (X4) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Leverage dan 

Profitabilitas 

berpengaruh 

Signifikan, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan tidak 

berpengaruh 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

11. Bela Febriana 

Fista (2017) 

Pengaruh 

Kebijakan 

Dividen, 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Profitabilitas 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Kebijakan 

Dividen (X1) 

Pertumbuhan 

Penjualan (X2) 

Profitabilitas (X3) 

Ukuran 

Perusahaan (X4) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Kebijakan 

Dividen, 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Profitabilitas 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

12. Aniela 

Nurminda 

(2017) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Profitabilitas (X1) 

Leverage (X2) 

Ukuran 

Perusahaan (X3) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Profitabilitas 

berpengaruh 

Signifikan, 

Leverage, dan 

Ukuran 

Perusahaan tidak 

berpengaruh 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Sumber : Penelitian Terdahulu 

2.10  Kerangka Penelitian 

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan diatas, peneliti 

menggambarkan hubungan antara Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, 
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Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan ke dalam 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

Variabel Independen (X)        Variabel Dependen (Y) 

 

                    H1 

 

         H2 

 

       

         H3      

           

        H4 

 

           H5 

Parsial  =  

Simultan  =  

 

2.11  Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

Pertubuhan Penjualan  

(X2) 

Struktur Modal (X1) 

Profitabilitas 

(X3) 

Ukuran Perusahaan 

(X4) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 
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sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik dengan data (Sugiyono, 2013). Berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

2.11.1 Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

Struktur modal adalah perbandingan antara total hutang dengan ekuitas yang 

digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Menurut  Dhani 

(2017), Perusahaan dengan tingkat pengembang usaha yang besar akan 

membutuhkan sumber dana yang besar, sehingga dibutuhkan tambahan dana dari 

pihak eksternal sebagai upaya untuk menambah kebutuhan dana dalam proses 

pengembangan usaha tersebut. Perusahaan dengan tingkat pengembangan usaha 

yang baik dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan yang besar kepada 

investor. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan Dhani (2017), memberikan bukti empiris 

bahwa Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Informasi 

mengenai struktur modal perusahaan tidak bisa digunakan untuk memprediksi 

nilai perusahaan. Semakin tinggi struktur modal tidak terlalu berpengaruh dalam 

peningkatan nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rumondor (2015), struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini karena sepanjang perusahaan mampu menyeimbangkan, 

manfaat dan biaya yang ditimbulkan akibat hutang tidak menjadi masalah.dengan 

demikian struktur modal yang tinggi tetapi diikuti dengan pengelolaan yang baik 
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dapat meningkatkan profit dan initial return. Berdasarkan uraian diatas, maka 

hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah 

H0 :  Diduga Struktur Modal tidak berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan  

H1 : Diduga Struktur Modal berpengaruh signifikan Terhadap Nilai 

Perusahaan 

2.11.2  Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan 

Pertumbuhan penjualan adalah perubahan (penurunan atau peningkatan) 

total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Lidya (2017), pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan 

meningkatkan penjualan tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan karena 

pertumbuhan penjualan dilihat dari pendapatan perusahaan yang belum dikurangi 

dengan biaya-biaya lainnya. Ketika perusahaan mengalami kenaikan penjualan. 

Hal tersebut belum tentu mengindikasi bahwa laba juga akan meningkat denngan 

kata lain laba akan menurun. Dengan menurunya laba tersebut mengakibatlan 

tidak dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Berbeda dengan penelitian 

oleh Fista dan Widyawati (2017), pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini karena hal ini mengindikasikan bahwa 

pertumbuhan penjualan merupakan salah satu bukti bahwa suatu perusahaan 

benar-benar bertumbuh. Pertumbuhan penjualan digunakan oleh banyak pihak 

baik pemilik perusahaan, investor, kreditor, maupun pihak lain untuk melihat 

prospek suatu perusahaan. Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak 

internal maupun eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik 

memberi tanda bagi perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, 
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pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang 

menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate 

of return) dari investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik. 

Pertumbuhan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana pertumbuhan 

aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan 

pertumbuhan yang datang. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang 

dibangun dalam penelitian ini 

H0  :  Diduga Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan 

H2  :  Diduga Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan 

2.11.3 Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas (profitability) adalah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio return on 

equity. Return on equity (ROE) merupakan rasio laba (rugi) sebelum pajak 

terhadap total ekuitas Mulyadi (2008) dalam Fista dan Widyawati (2017). Skala 

pengukurannya adalah skala rasio dan dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan 

uraian diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini : 

H0  :  Diduga Profitabilitas tidak berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

H3  : Diduga Profitabilitas berpengaruh signifikan Terhadap Nilai 

Perusahaan 
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2.11.4 Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan dalam penelitian dalam penelitian ini merupakan 

cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva 

perusahaan. Dengan semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan 

lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang stabil. 

Kestabilan tersebut menarik investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. 

Kondisi tersebut menjadi penyebab atas naiknya harga saham perusahaan di pasar 

modal. Investor memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan besar. 

Ekspektasi investor berupa perolehan dividen dari perusahaan tersebut. 

Peningkatan permintaan saham perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan 

harga saham dipasar modal.   

  Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total asset 

yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi 

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

lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada diperusahaan tersebut. 

Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang 

dilakukan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah asset yang besar akan menurunkan 

nilai perusaaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika dilihat 

dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan 

perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. 
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  Penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai 

perusahaan sudah dilakukan oleh Suwardika (2017) mengatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak memiliki hubungan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fista (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki hubungan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini karena semakin 

besar ukuran perusahaan dari sebuah perusahaan maka semakin meningkat pula 

nilai perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H0 : Diduga Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh Terhadap Nilai 

Perusahaan  

H4 : Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan Terhadap Nilai 

Perusahaan 

2.11.5 Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Tobin’Q digunakan sebagai proksi 

dari nilai perusahaan karena keberadaan rasio ini dinilai bisa memberikan 

informasi paling baik, karena dalam Tobins’Q memasukkan semua unsur hutang 

dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak ekuitas 

perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. dengan 

memasukkan seluruh aset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus 

pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk 

kreditur karena sumber pembiayaan operasional bukan hanya dari ekuitasnya saja 
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tetapi juga dari pinjamanan yang diberikan oleh kreditur. Jadi semakin besar nilai 

tobins’Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang 

baik. Hal ini terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan 

dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan 

investor untuk mengeluarkan pengorbanaan yang lebih untuk memiliki 

perusahaan tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fista dan Widyawati (2017) 

tentang pengaruh kebijakan deviden, pertumbuhan penjualan, Profitabilitas dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan bahwa kebijakan deviden, 

pertumbuhan penjualan, Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2015) tentang pengaruh ukuran perusahaan, Profitabilitas, struktur 

modal, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya 

mengenai struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbeda 

dengan penelitian oleh Moniaga (2013)  bahwa struktur mmodal berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 

penelitian sebagai berikut :  

H0 :  Diduga Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara simultan Terhadap 

Nilai Perusahaan  

H5 :  Diduga Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap 

Nilai Perusahaan 


