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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Teori yang menjadi landasan penulisan ini adalah manajemen keuangan,  

struktur  modal, ukuran perusahaan, efektivitas penggunaan aktiva, dan nilai 

perusahaan. Penjelasan teori – teori tersebut sebagai berikut : 

2.1  Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan  merupakan suatu proses dalam kegiatan 

keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan 

dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya 

pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat 

mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. 

Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Horne dan Wachowicz Jr. 

(2012) dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Financial Management 

yang telah di alih bahasa menjadi Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 

mengemukakan bahwa:  

“Manajemen  keuangan  berkaitan  dengan  perolehan  aset,  pendanaan,  

dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”. 

 

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2013), mengemukakan bahwa:  

“Manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni 

yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana 

seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh 

sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan 

membagi dana dengan tujuan memberikan  profit  atau kemakmuran 

bagi para pemegang saham dan  suistainability  (keberlanjutan) usaha 

bagi perusahaan”. 
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Agus Harjito dan Martono, dalam bukunya Manajemen Keuangan 

(2011), manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, bagaimana menggunakan 

dana dan bagaimana mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh. Dengan kata lain manajemen keuangan merupakan manajemen 

mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset 

sesuai tujuan perusahaan.  

Teori tersebut menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan 

suatu kajian dan perencanaan analisis untuk mengetahui mengenai keadaan 

keuangan yang terjadi pada perusahaan, baik itu mengenai keputusan 

inventasi, pendanaan bahkan aktiva perusahaan dengan tujuan memberikan  

profit  bagi para pemegang saham dan  suistainability (keberlanjutan) usaha 

bagi perusahaan. Tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah 

memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, yang berarti meningkatkan 

nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan 

orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan. 

Alat analisis yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi dan 

prestasi keuangan perusahaan. Tolak ukurnya biasanya dengan 

membandingkan kenaikan atau penurunan prestasi antara dua laporan posisi 

keuangan pada dua periode waktu tertentu. Analisa Rasio Keuangan yang 

umum dipakai dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Liquidity Ratio, nilai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajiban finansial dalam jangka pendek. Laporan 
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berupa analisa Current Ratio dan Working Capital to Total Asset 

(WCTAR). 

2. Leverage Ratio, rasio untuk menilai seberapa besar dana yang 

diberikan oleh pemegang saham atau owner  dibandingkan dengan dana 

yang diperoleh dari pinjaman dari dari pihak kreditur. Laporan berupa 

Total Debt to Assets  (DAR),  Total Debt to Equity (DER). 

3. Activity Ratio, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas 

manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktifitas 

melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada 

berbagai jenis aset yang dimiliki. Laporan analisa berupa Total Asset 

Turn Over (ATO), Working Capital Turn Over (WCTO), Total Equity to 

Total Asset (EA). 

4. Rentability Ratio, rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efektifitas 

manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan 

investasi perusahaan. Laporan analisa berupa Return on Equity (ROE), 

Return on Assets (ROA), Earning Power of to Total Invesment (EPTI), 

Gross Profit Margin (GPM), dan Operating Income (OI). 

2.1.1 Ruang Lingkup Manajemen Keuangan 

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan terdiri dari: 

1. Keputusan Pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian 

dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan 

kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber 

dari internal maupun eksternal perusahaan. 

https://www.kembar.pro/2015/02/Strategi-Perusahaan-Pendanaan-Modal-Kerja.html
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2. Keputusan Investasi, Kebijakan penanaman modal perusahaan kepada 

aktiva tetap atau Fixed Assets seperti gedung, tanah, dan peralatan atau 

mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya 

saham dan obligasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada 

berbagai aktiva. 

3. Keputusan Pengelolaan Aset, Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki 

secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi utama Manajemen Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Planning atau Perencanaan Keuangan, meliputi Perencanaan Arus Kas 

dan Rugi Laba. 

b. Budgeting atau Anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian 

anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. 

c. Controlling atau Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta 

perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. 

d. Auditing atau Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas 

keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar 

akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. 

e.  Reporting atau Pelaporan Keuangan, menyediakan laporan informasi 

tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.  

 

2.2  Stuktur Modal 

Setiap usaha bisnis memerlukan modal, baik menggunakan modal 

sendiri maupun modal pinjaman. Modal sendiri  (equity capital)  kerap kali 

https://www.kembar.pro/2014/08/kebijakan-dan-prosedure-aktiva-tetap.html
https://www.kembar.pro/2015/03/pengertian-fungsi-dan-tujuan-manajemen-keuangan.html
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tidak mencukupi kebutuhan modal pinjaman keseluruhan yang diperlukan 

untuk mengoperasikan perusahaan. Oleh karena itu, umumnya diperlukan 

modal pinjaman  (debt capital). Modal itu sendiri adalah salah satu faktor 

prduksi penting diantara berbagai faktor produksi yang di perlukan. Bahkan 

modal merupakan faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi 

seperti tanah, bahan baku dan mesin.  

Manajer keuangan bertugas dalam mengambil keputusan struktur 

modal, harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

struktur modal yaitu  tingkat penjualan, struktur aktiva, tingkat pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas, variabel laba dan perlindungan pajak, skala 

perusahaan, kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro (Sartono, 2010). 

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal 

sendiri dengan penggunaan pinjaman jangka panjang, maksudnya adalah 

berapa besar modal sendiri dan berapa besar hutang jangka panjang yang akan 

digunakan sehingga bisa optimal Margaretrha  (2010). Struktur modal yang 

optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan 

biaya pengguna modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga akan 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

Struktur modal (capital structure) sebuah perusahaan adalah 

kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan 

perusahaan untuk mendanai operasinya (Ross dkk, 2009). Weston dan 

Copeland (2010) memberikan definisi struktur modal sebagai pembiayaan 

permanen yang terdiri dari  utang  jangka panjang, saham preferen, dan modal 
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pemegang saham. Srtuktur modal  merupakan perbandingan antara utang 

dengan ekuitas, struktur modal merupakan masalah  penting dalam keputusan 

belanja. Struktur modal adalah perbelanjaan permanen dimana mencerminkan 

perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri  (Bambang 

Riyanto (2008). Struktur modal adalah kombinasi atau perimbangan antara 

utang jangka panjang dan modal sendiri (saham preferen dan saham biasa) 

yang digunakan perusahaan untuk merencanakan mendapatkan modal. 

Menurut Harmono (2009) teori struktur modal berkenaan dengan 

bagaimana modal dialokasikan dalam aktivitas investasi aktiva riil perusahaan, 

dengan cara menentukan struktur modal antara modal utang dan modal 

sendiri. Apabila posisi struktur modal berada di atas target struktur modal 

optimalnya, maka setiap pertambahan hutang akan menurunkan nilai 

perusahaan. Penentuan target struktur modal adalah salah satu dari tugas 

utama manajemen perusahaan. Modal sendiri terdiri atas modal saham yang 

merupakan modal dari setoran pemilik atau berasal dari hasil penjualan saham 

oleh perusahaan dan laba ditahan yang merupakan sumber dana internal 

perusahaan berupa hasil dari laba operasional perusahaan yanang tidak dibagi. 

Dengan demikian, hutang atau kewajiban adalah unsur dari struktur modal 

perusahaan. Struktur modal dapat dihitung menggunakan rasio manajemen 

utang. Rasio manajeman utang yang digunakan meliputi rasio utang Debt to 

Assets Ration (DAR). Rasio DAR digunakan untuk mengukur persentase 

besarnya dana atau modal yang di sediakan oleh kreditur. Selain itu rasio ini 

juga digunakan untuk mengukur seberapa besar investasi aktiva dibiayai 
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dengan total hutang. Semakin tinggi rasio DAR berarti semakin besar jumlah 

modal pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan, yang dapat dihitung dengan rumus : 

 DAR= Total Utang 

            Total Aktiva 

 

2.2.1 Komponen Struktur Modal  

Menurut  Riyanto (2008)  struktur  modal  secara umum terdiri atas  

beberapa komponen, yaitu:   

a.  Modal Sendiri  

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik 

dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. 

Oleh karena itu,  ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka 

panjang yang tidak tentu waktunya. Kerugian perusahaan pertama-tama 

harus dibebankan kepada pemilikodal Sendiri 

b.  Modal Asing  

Modal asing atau utang jangka panjang adalah utang yang jangka 

waktunya adalah  panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun.Utang 

jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai 

perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena 

kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. 

Jenis-jenis hutang jangka panjang adalah : 

a)  Obligasi atau bonds adalah surat berhaga atau sertifikat yang berisi 

kontrak jangka panjang antara pemberian pinjaman dengan yang 

diberi pinjaman. Dimana peminjam dana setuju untuk membayar 
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bunga dan pokok pinjaman, pada tanggal tertentu kepada pemegang 

obligasi. Obligasi berdasarkan jenisnya (Ahmad Rodoni, Modul 

Institusi Depositori dan Pasar Modal, FEIS UIN, 2008) yaitu: 

1. Obligasi bunga tetap (fixed rate bond) 

Obligasi yang menawarkan bunga tetap selama jangka waktu 

obligasi tersebut (di Indonesia biasanya berjangka waktu lima 

tahun) bunga yang dibayarkan mungkin dilakukan setahun sekali, 

tetapi bisa juga dilakukan setiap semester (6 bulan) 

2. Obligasi bunga mengambang (floating rate bond) 

Obligasi yang pembayaran bunganya tidak tetap dan 

disesuaikan dengan tngkat bunga pasar secara berkala. Penentuan 

tingkat bunga obligasi misalnya didasarkan pada tingkat bunga 

rata-rata deposito berjangka ditambah sejumlah persentase tertentu 

di atas rata-rata tingkat bunga deposito tersebut 

3. Obligasi tampa bunga (zero coupon bond) 

Obligasi jenis ini dijual dengan harga yang lebih rendah 

daripada nilai nominal obligasinya (discounted basis) pada saat 

jatuh tempo, obligasi tersebut dilunasi sesuai dengan nilai 

nominalnya. 

4. Obligasi konversi  

Sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa yaitu 

memberikan coupon yang tetap, memiliki jatuh tempo 

danmemiliki nilai pari. Hanya saja obligasi konversi memiliki 
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keunukan yaitu dapat ditukarkan dengan saham biasa. Pada 

obligasi konversi selalu tercantum persyaratan untuk melakukan 

konversi. 

b)  Pinjaman hipotik adalah bentuk hutang jangka panjang dengan aktiva 

tidak bergerak dimana kreditur diberi hak hipotik terhadap aktiva 

tersebut artinya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya barang 

jaminan tersebut dapat untuk menutupi utangnya.  

2.2.2 Teori – teori yang terdapat di Struktur Modal  

1. Teori Pendekatan Laba Bersih 

Menurut  teori pendekatan laba bersih, keputusan struktur modal 

relevan untuk digunakan dalam penilaian  perusahaan. Perubahan  

leverage keuangan perusahaan akan menyebabkan perubahan yang sesuai 

dalam nilai perusahaan serta biaya keseluruhan modal perusahaan. 

Menurut pendekatan ini, jika rasio utang terhadap ekuitas meningkat biaya 

modal akan menurut, sedangkan nilai perusahaan serta harga pasar saham 

ekuitas akan meningkat. 

2. Teori Pendekatan Laba Bersih Operasi 

Menurut teori pendekatan laba bersih operasi, keputusan struktur 

modal perusahaan tidak relevan. Setiap perubahan dalam struktur modal 

perusahaan tidak mempegaruhi nilai pasar perusahaan dan biaya 

keseluruhan modal tetap konstan terlepas dari metode pembiayaan.  
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3. Teori Pendekatan Tradisional  

Teori pendekatan tradisional mengarah pada kombinasi dari 

pendekatan laba bersih dan pendekatan laba bersih operasi. Pendekatan 

tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Struktur 

modal dapat diubah-ubah agar perusahaan mencapai nilai perusahaan yang 

optimal.  

4. Teori Modigliani dan Miller (MM) Tanpa Pajak   

Modigliani dan Miller menyimpulkan bahwa nilai perusahaan yang 

menggunakan utang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak 

menggunakan utang. Terdapat dua proposisi dalam teori MM tanpa pajak 

yaitu: pertama, jika tidak ada pajak nilai perusahaan tidak tergantung pada 

leverage. Kedua, jika utang yang digunakan bertambah, risiko perusahaan 

juga bertambah sehingga biaya modal sendiri atau keuntungan yang 

disyaratkan pada modal sendiri meningkat.ubah agar perusahaanmencapai 

nilai perusahaan yang optimal. 

5. Teori Modigliani dan Miller (MM) Dengan Pajak  

Teori Modigliani  dan Miller tanpa pajak dianggap tidak realistis, 

kemudian Modigliani dan Miller memasukkan faktor pajak ke dalam 

teorinya. Teori Modigliani dan Miller dengan pajak menyatakan bunga 

utang yang dibayarkan digunakan untuk menghemat pajak. Terdapat dua 

proposisi dalam teori MM dengan pajak yaitu: pertama, nilai perusahaan 

yang sama sekali tidak menggunakan utang sama dengan nilai modal 

perusahaan. Kedua, pembiayaan yang berasal dari utang sangat 
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menguntungkan dan struktur modal yang optimal adalah struktur modal 

yang seratus persen berasal dari utang. 

6. Teori Trade Off  

Teori  trade off  merupakan teori yang menjelaskan bahwa 

perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah 

yang ditimbulkan oleh potensi kebangrutan. Struktur modal yang optimal 

dapat ditemukan dnegan menyeimbangkan keuntungan utang dengan biaya 

financial distress dan agency problem.  

7. Teori  Sinyal  

Sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk 

memberikan petunjuk kepada investor mengenai bagaimana manajemen 

menilai prospek perusahaan tersebut. Perusahan yang memiliki prospek 

menguntungkan akan berusaha menghindari penjualan saham dan 

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

termasuk penggunaan utang yang melebihi target dari struktur modal.  

8. Teori Pecking Order  

Teori pecking order menyatakan perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi memiliki tingkat utang yang rendah, kerena 

perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana yang 

berlimpah. Teori  pecking order  menggambarkan sebuah hirarki dalam 

pencarian dana perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih 

memilih mengunakan dana internal dalam membiayai investasinya. 
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Bagi perusahaan susunan struktur modal yang dikatakan baik ialah 

Struktur Modal Optimum. Struktur modal optimum menurut pendekatan 

konservatif adalah struktur modal yang menggunakan modal pinjaman 

maksimum 50% dari total modal. Sedangkan menurut pendekatan biaya 

modal struktur modal optimum adalah struktur modal yang dapat 

meminimumkan rata-rata biaya modal perusahaan. Metoda biaya modal ini 

dapat dianalisis dengan berbagai pendekatan, dan pendekatan yang dipilih 

pada persoalan ini adalah Pendekatan Tradisional yang menyatakan bahwa 

struktur modal optimum akan terjadi pada kondisi rata-rata biaya modal 

minimum dan nilai perusahaan maksimum.  

 

2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

perusahaan (Saidi dalam Raja Patresia 2012). Ukuran Perusahaan adalah skala 

perusahaan yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan perusahaan 

tersebut. Perusahaan besar akan menggunakan sumber dana  eksternal  yang 

berasal dari utang dengan tujuan untuk kegiatan ekspansi perusahaan. 

Perusahaan besar dianggap lebih mudah memperoleh tambahan dana di pasar 

modal dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar 

memiliki kemudahan  akses dan ini berarti perusahaan besar memiliki 

fleksibilitas yang lebih besar pula. Jadi semakin besar ukuran perusahaan 

maka semakin besa pula kebutuhan perusahaan untuk memperoleh tambahan 

dana yang dapat berasal dari utang. 
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Menurut Bambang Riyanto (2011) ukuran perusahaan dapat diartikan 

sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari equity, nilai perusahaan, atau 

hasil nilai total aktiva dari suatu perusahaan. Besar kecilnya ukuran suatu 

perusahaan akan berpengaruh kepada struktur modal, semakin besarnya 

perusahaan maka akan semakin besar pula dana yang dibutuhkan perusahaan 

untuk melakukan investasi. Semakin besar ukuran perusahaan suatu 

perusahaan, maka kecendrungan menggunakan modal asing juga 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 tak 

mencukupi.   

Perusahaan yang besar lebih banyak menggunakan utang daripada 

perusahaan kecil. Ini dikarenakan semakin besar perusahaan, maka lebih 

memiliki arus kas yang lebih stabil, yang dapat mengurangi risiko dari 

penggunaan utang. Perusahaan besar mempunyai probabilitas kebangkrutan 

yang lebih rendah daripada perusahaan kecil, ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditinjau dari lapangan 

usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya dapat ditentukan berdasarkan 

total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total 

aktiva.  Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan logaritma natural  

dari total aktiva, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Budiasih, 2009):   

 SIZE = Ln Total Asset 
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2.4 Efektivitas Penggunaan Aktiva 

Aktiva  diperoleh melalui pembelian, penciptaan sendiri, pertukaran 

maupun penyerahan oleh pemegang saham sebagai pemyetoran modal. Aktiva 

yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan sumber daya ekonomi, 

dimana dari sumber tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik 

secara langsung maupun tidak langsung kepada arus kas perusahaan dimasa 

yang akan datang.  

Herry (2011) menyatakan bahwa asset tetap (fixed assets) adalah asset 

yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relative permanen 

serta memiliki masa kegunaan (useful life) yang panjang. Asset tetap 

merupakan asset yang berwujud (tangible assets). Aset tetap berasal dari 

aktivitas investasi perusahaan. Aset tetap dapat terdiri dari hak atas tanah, 

bangunan, mesin, peralatan dan lain-lain. Aset tetap dapat didefinisikan 

sebagai aset yang memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang 

yang sifatnya non-moneter dan jangka panjang. Sifat non-moneter dan jangka 

panjang mengakibatkan nilai aset tersebut bersifat tetap, sehingga disebut aset 

tetap (Marisi, 2013). PSAK No. 16 paragraf 06 menyatakan bahwa aktiva atau 

aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi 

atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau 

untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 

satu periode. 

Efektivitas penggunaan aktiva yaitu keberhasilan perusahaan 

menggunakan aktiva sesuai dengan sasaran dan tujuan perusahaan. Menurut 
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Samryn (2012) Rasio perputaran aktiva dinyatakan dalam desimal dan 

digunakan untuk mengukur penggunaan seluruh aktiva perusahaan, sekaligus 

menggukur jumlah penjualan yang diperoleh dengan menggunakan tiap rupiah 

aktiva. 

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat 

atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Peranan efektivitas manajemen biasanya diakui sebagai faktor 

paling penting dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi.  

Keberhasilan diukur dalam bentuk pencapaian sasaran organisasi.  Manajemen 

dapat didefinisikan sebagai proses penetapan sasaran organisasi dan 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien baik 

dalam bentuk penggunaan tenaga manusia, bahan, dan sumber daya modal. 

Menurut Harahap (2010) Rasio asset turn over menggambarkan 

perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini 

semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan 

menghasilkan laba. Semakin tinggi perputaran aktiva semakin tinggi pula 

tingkat pertumbuhan laba perusahaan. Efektivitas penggunaan aktiva dapat 

diukur menggunakan rasio aktivitas yang digunakan meliputi rasio TATO, 

yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung perputaran total aktiva yang 

dimiliki perusahaan. 

Rumus : 

 Total Assets Trun Over = Penjualan 

                                       Total Aktiva 
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2.5  Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan atau juga disebut nilai pasar perusahaan merupakan 

harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut 

dijual. Nilai perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar atau nilai buku 

perusahaan dari ekuitasnya (Husnan 2013 dalam Manopo dan Arie 2016). 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang 

sering dikaitkan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat 

saham diperdagangkan di pasar. Dalam realitasnya tidak semua perusahaan 

menginginkan harga saham tinggi (mahal), karena takut tidak laku dijual atau 

tidak menarik investor untuk membelinya. Hal ini bisa dibuktikan dengan 

adanya perusahaan-perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia yang 

melakukan stock split (memecah saham). Itulah sebabnya harga saham harus 

dapat di buat seoptimal mungkin.Artinya harga saham tidak boleh terlalu tinggi 

atau terlalu rendah. Harga saham yang terlalu murah dapat berdampak buruk 

pada citra perusahaan dimata investor. 

Menurut  theory of the firm  tujuan utama perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan. Sebab memaksimalkan nilai 

perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang 

merupakan  hal yang penting yang harus dicapai oleh manajemen. Nilai 

perusahaan yang tinggi akan berdampak pada kepercayaan pasar, tidak hanya 

pada kinerja perusahaan saat ini namun juga untuk melihat prospek perusahaan 

di masa depan (Saraswathi, et all .2016). 
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Nilai dari perusahaan bergantung tidak hanya pada kemampuan 

menghasilkan arus kas, tetapi juga bergantung pada karakteristik operasional 

dan keuangan dari perusahaan yang diambil alih. Beberapa variabel kuantitatif 

yang sering digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan menurut Keown 

dan John (2011) adalah sebagai berikut:  

a) Nilai Buku (book value), yang merupakan nilai dari aktiva yang 

ditunjukkan pada laporan neraca perusahaan.  

b)  Nilai Likuiditas, yang merupakan sejumlah uang yang dapat 

direalisasikan jika aset di jual secara individual dan bukan sebagai 

bagian dari keseluruhan perusahaan. 

c)  Nilai harga pasar. Nilai harga pasar dari suatu aset adalah nilai yang 

teramati untuk aktiva yang ada dipasaran. 

Sedangkan menurut Breayley  et al.  (2008) nilai buku mencatat berapa 

yang dibayar perusahaan untuk asetnya, dikurangi pengurangan untuk 

penyusutan. Nilai ini tidak meliputi nilai bisnis sebenarnya. Nilai Likuiditas 

adalah berapa yang bisa di jaring perusahaan dengan menjual asetnya dan 

melunasi utang-utangnya. Ini tidak meliputi nilai perusahaan sebagai usaha 

yang terus berjalan. Sedangkan nilai pasar adalah jumlah yang bersedia di 

bayar oleh  investor untuk saham perusahaan. Ini tergantung pada kekuatan 

menangguk laba dari aset saat ini serta perkiraan profitabilitas investasi masa 

depan.  Menurut Susanti (2010) dalam Mahendra (2011), nilai perusahaan 

sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh 

tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin 
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tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan 

para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan 

perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan 

cerminan dari keputusan investasi pendanaan (financing) dan manajemen asset. 

Menurut Haruman (2008), aspek-aspek sebagai pedoman perusahaan 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan adalah sebagai berikut:  

1. Menghindari Risiko yang tinggi. Bila perusahaan sedang melaksanakan 

operasi yang berjangka panjang, maka harus dihindari tingkat risiko yang 

tinggi. Proyek-proyek yang memiliki kemungkinan laba yang tinggi tetapi 

mengandung risiko yang tinggi perlu dihindarkan. Menerima proyek-

proyek tersebut dalam jangka panjang berarti suatu kegagalan yang dapat 

mematahkan  kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Membayarkan Deviden. Deviden adalah pembagian laba kepada para 

pemegang saham oleh perusahaan. Deviden harus sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan maupun kebutuhan para pemegang saham. Pada saat 

perusahaan sedang mengalami pertumbuhan deviden kemungkinan kecil, 

agar perusahaan dapat memupuk dana yang diperlukan pada saat 

pertumbuhan itu. Akan tetapi jika keadaan perusahaan sudah mapan 

dimana pada saat itu penerimaan yang diperoleh sudah cukup besar, 

sedangkan kebutuhan pemupukan dana tidak begitu besar maka deviden 

yang dibayarkan dapat diperbesar. Dengan membayarkan deviden secara 
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wajar, maka perusahaan dapat membantu menarik para investor untuk 

mencari deviden dan hal ini dapat membantu memelihara nilai perusahaan. 

3. Mengusahakan Pertumbuhan. Apabila perusahaan dapat mengembangkan 

penjualan, hal ini dapat berakibat terjadinya keselamatan usaha di dalam 

persaingan di pasar. Maka perusahaan yang akan berusaha memaksimalkan 

nilai perusahaan harus secara terus-menerus mengusahakan pertumbuhan 

dari penjualan dan penghasilannya. Mempertahankan Tingginya Harga 

Pasar Saham. Harga saham di pasar adalah merupakan perhatian utama dari 

perhatian manajer keuangan untuk memberikan kemakmuran kepada para 

pemegang saham atau pemilik perusahaan. Manajer harus selalu berusaha 

ke arah itu untuk mendorong masyarakat agar bersedia menanamkan 

uangnya ke dalam perusahaan itu. 

Indikator rasio yang dipakai untuk mengukur nilai perusahaan dalam 

penelitian ini adalah  price to book value  (PBV). Rasio ini mengukur nilai 

yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan 

sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Rasio PBV merupakan 

perbandingan antara harga saham dengan nilai buku ekuitas. Semakin tinggi 

rasio ini menunjukkan bahwa pasar semakin percaya akan prospek perusahaan 

tersebut. price to book value  dipilih sebagai ukuran kinerja karena 

menggambarkan besarnya premi yang diberikan pasar atas modal intelektual 

yang dimiliki perusahaan (Nuryaman, 2015). 

Price to book value  (PBV) digunakan untuk mengukur kinerja harga 

pasar saham terhadap nilai bukunya. PBV juga menunjukkan seberapa jauh 
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perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah 

modal yang diinvestasikan (Sumampow dan Murni, 2016). 

Menurut Brigham dan Houston (2011),  Price to Book Value  (PBV) 

merupakan hasil perbandingan antara harga saham dengan nilai buku saham. 

Rasio PBV dapat dihitung dengan rumus  sebagai berikut (Umi, dkk, 2012).  

PBV = Harga pasar per lembar saham biasa  

Nilai buku per lembar saham biasa 

Keterangan :   

 Nilai buku per lembar saham biasa = Ekuitas saham biasa  

                                     Jumlah lembar saham biasa yang beredar. 

Menurut Hidayati (2010)  dalam  Sudibya dan Restuti  (2014)  rasio  

PBV mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut:  

1. Nilai buku mempunyai ukuran nilai yang  relatif stabil yang dapat 

diperbandingkan  dengan harga pasar. Investor yang kurang  percaya 

dengan metode  discounted cash flow  dapat menggunakan  price book 

value  sebagai perbandingan.  

2. Nilai buku memberikan standar akuntansi  yang konsisten untuk semua 

perusahaan. PBV dapat diperbandingkan antara perusahaan-perusahaan 

yang sama sebagai petunjuk adanya under atau overvaluation. 

3. Perusahaan-perusahaan dengan earning negatif, yang tidak bisa dinilai 

dengan menggunakan price earning ratio (PER) dapat dievaluasi 

menggunakan PBV. 
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2.6 Tinjauan Islam 

Dalam surat asy-Syu’ara ayat 181-184 menerangkan : 

                          

                                  

Artinya:  Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- 

orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus.  dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan 

kamu dan umat-umat yang dahulu 

 

Jika dibandingkan dengan penjelasan dalam Al-Quran, kita harus 

mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang 

untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi 

orang lain kita menguranginya. Kebenaran dan keadilan dalam mengukur 

(menakar) tersebut juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, 

pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib 

mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan 

sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah 

organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau 

ditunjuk sebelumnya. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Variabel 
Metode dan 

Sampel 
Hasil 

1 Yarni Lestari 

H.S  (2017) 

Variabel independen :  

Ukuran Perusahaan 

Profitabilitas, 

Likuiditas, Risiko 

Bisnis 

 

Variabel dependen : 

Struktur Modal 

regresi linier 

berganda 

 

perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode  2010-

2014 

 Hasil analisis 

data secara 

parsial 

diperoleh 

bahwa 

variabel 

ukuran  

perusahaan 

dan likuiditas 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap DER.  

Sedangkan 

untuk variabel 

profitabilitas 

dan risiko 

bisnis 

memiliki hasil 

tidak  

berpengaruh 

terhadap 

struktur modal 

(DER)  

Hasil analisis 

data secara 

simultan untuk 

keempat 

variabel 
independen 

menunjukkan 

bahwa struktur 

modal dapat 

dijelaskan 

dengan 

kondisi ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

likuiditas, dan 

risiko bisnis. 

Jadi 
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No Penelitian Variabel 
Metode dan 

Sampel 
Hasil 

kesimpulannya 

semua variabel 

independen 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap 

variabel 

dependen 

yaitu struktur 

modal. 

2 Medy 

Misran, 

Mochamad 

Chabachi  

(2017 ) 

Variabel independen :  

DER, CR dan TATO 

 

Variabel intervening: 

ROA 

 

 

Variabel dependen : 

PBV 

 

Analisis Jalur 

(Path Analysis) 

 

perusahaan 

Properti yang 

terdaftar 

pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2011-2014. 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa DER, 

TATO,ROA 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap PBV. 

Sedangkan CR 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap PBV. 

Secara persial 

ROA tidak 

dapat 

memediasi 

DER dan CR 

terhadap PBV. 

Sedangkan 

TATO  dapat 

di mediasi 

terhadap PBV  

3 RISKI 

AINUR 

ROFIK 

(2017) 

Variabel Independen : 

Struktur modal, 

Profitabilitas,Intelectual 

Capital 

 

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan 

Regresi linear 

berganda  

 

Perusahaan  

property dan 

real estate yang 

terdaftar di  

ISSI selama 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa  

struktur modal 

tidak  

berpengaruh  

terhadap nilai 
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No Penelitian Variabel 
Metode dan 

Sampel 
Hasil 

tahun 2014-2016 perusahaan,  

profitabilitas  

berpengaruh 

positif 

terhadap nilai  

perusahaan  

sedangkan  

intellectual 

capital  tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai  

perusahaan. 

4 Rahmawati 

Budi Utami 

dan 

Prasetiono ( 

2016 ) 

Variabel independen : 

TATO, WCTO, DER 

 

Variabel intervening: 

ROA 

 

Variabel dependen : 

Nilai perusahaan 

Analisis Jalur 

(Path Analysis) 

 

perusahaan yang 

sektor 

manufaktur 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia selama 

periode tahun 

2013 

Hasil 

pengujian 

yang telah 

dilakukan 

dapat 

diketahui 

bahwa TATO 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap ROA. 

Sedangkan 

WCTO dan 

DER 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap ROA. 

Variabel 

TATO 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap PBV. 

Variabel 

WCTO 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap PBV. 

Variabel DER 

dan ROA 
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No Penelitian Variabel 
Metode dan 

Sampel 
Hasil 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap PBV. 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa ROA 

memediasi 

pengaruh 

TATO 

terhadap PBV. 

Tetapi, ROA 

tidak 

memediasi 

pengaruh 

WCTO dan 

DER terhadap 

ROA. 

5 Vinny 

Novira (2016 

) 

Variabel independen : 

Struktur modal dan 

Efektifitas penggunaan 

aktiva. 

 

Variabel dependen : 

Pertumbuhan 

perusahaan 

 

Regresi linear 

berganda 

 

PT. Ciputra 

Development, 

Tbk. Periode 

2009 - 2013 

Selama tahun 

2009 – 2013, 

secara persial  

terdapat 

pengaruh 

antara struktur 

modal dan 

efektifitas 

penggunaan 

aktiva 

terhadab 

pertumbuhan 

laba. 

6 Novita Liana 

Sari ( 2016 ) 

Variabel independen : 

Struktur modal.  

 

Variabel dependen : 

Nilai perusahaan 

Regresi linear 

berganda  

 

perusahaan 

properti dan real 

estate yang 

masuk ke dalam 

komposisi 

kepemilikan dari 

tahun 2010-2014 

di BEI 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kepemilikan 

institusional 

(INST), utang 

perusahaan 

(DER), dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

(GROWTH) 
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No Penelitian Variabel 
Metode dan 

Sampel 
Hasil 

tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Kepemilikan 

manajerial 

(MNGR) dan 

ukuran 

perusahaan 

(SIZE ) 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

7 Rahman 

Rusdi 

Hamidy,  

I Gusti 

Bagus 

Wiksuana, 

Luh Gede Sri 

Artini ( 

2015)  

Variabel independen : 

Struktur modal.  

 

Variabel intervening: 

Profitabilitas 

 

Variabel dependen : 

Nilai perusahaan 

Path Analysis 

 

perusahaan  

properti dan  real 

estate di BEI 

Tahun 2008-

2012.  

1)  Struktur 

modal 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

nilai 

perusahaan

.  

2)  Struktur 

modal 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

profitabilita

s.  

3)  

Profitabilit

as 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 
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No Penelitian Variabel 
Metode dan 

Sampel 
Hasil 

nilai 

perusahaan

.  

4)  

Profitabilit

as mampu 

memediasi 

pengaruh 

struktur 

modal 

terhadap 

nilai 

perusahaan

. 

8 Shelly dan 

Erman 

Munzir 

(2015) 

Variabel independen : 

Determinan Struktur 

modal. 

  

Variabel dependen : 

Nilai perusahaan 

analisis two 

stage least 

square (TSLS) 

 

Perusahaan 

Wholesale and 

Retail Terdaftar 

pada BEI 2008-

2012 

variabel 

likuiditas, 

profitabilitas, 

dan ukuran 

perusahaan 

secara 

bersama-sama 

dan parsial 

terbukti 

signifikan 

mempengaruhi  

variabel 

struktur 

modal. Secara 

parsial, 

variabel 

likuiditas 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

struktur 

modal, 

variabel 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

variabel 

struktur modal 

dan variabel 
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No Penelitian Variabel 
Metode dan 

Sampel 
Hasil 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif  

terhadap 

variabel 

struktur 

modal; 

variabel  

likuiditas, 

profitabilitas, 

dan ukuran 

perusahaan 

secara 

bersama-sama 

dan parsial 

terbukti 

signifikan 

tidak 

mempengaruhi 

variabel nilai 

perusahaan; 

9 Novia 

Maharani 

Yuliana 

Dewi Putri 

Sari (2013) 

Variabel independen :  

Leverage, Efektivitas 

aset, dan Sales 

 

Variabel dependen : 

ROA,dan PBV 

 

Analisis Jalur 

(Path Analysis) 

 

perusahaan  di 

Sektor    Industri  

Barang  

Konsumsi yang 

terdaftar di 

Bursa Efek  

Indonesia (BEI) 

periode tahun 

2007-2011. 

 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa :  Debt 

to Equity Ratio  

(DER)  

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

Return on 

Asset (ROA), 

Total Asset 

Turnover  

(TATO) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap  

Return on 

Asset (ROA), 

Sales 
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No Penelitian Variabel 
Metode dan 

Sampel 
Hasil 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Return on 

Asset (ROA), 

Debt to Equity 

Ratio (DER) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap Price 

to  

Book Value  

(PBV),  Sales  

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap  

Price to Book 

Value (PBV) 

dan Return on 

Asset (ROA) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap  

Price to Book 

Value  (PBV). 

Hasil pada 

Analisis Jalur 

menunjukkan 

bahwa  Sales  

berpengaruh 

tidak langsung 

terhadap  

Price to Book 

Value  (PBV) 

melalui Return 

on Asset 

(ROA).   

Sumber : Data olahan Penulis, 2017. 
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2.8  Kerangka Pemikiran 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

Variabel Independen Variabel Dependen 

   

   H1 

          H2 

 

 

 

 

 

Keterangan :  Uji t hitung (pengujian persial) 

                    Uji f hitung (pengujian simultan) 

 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan hubungan yang diduga secara logis antara 

dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji. Hipotesis 

yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan  

Pengambilan keputusan pendanaan berkenaan dengan struktur 

modal yang benar-benar harus diperhatikan oleh perusahaan, karena 

struktur penentuan perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Struktur modal menunjukkan perbandingan  jumlah  hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Perusahaan yang menggunakan 

Struktur  Modal 

(X1) 

Ukuran 

Perusahaan (X2) 

Nilai 

Perusahaan (Y) 

H4 

Efektivitas 

penggunaan 

aktiva (X3) 

H3 
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hutang  dalam operasinya akan mendapat penghematan pajak, karena 

pajak dihitung dari laba operasi setelah dikurangi bunga hutang, sehingga 

laba bersih yang menjadi hak pemegang saham akan menjadi lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan hutang 

(Meythi, 2012). Perusahaan harus mampu menentukan besarnya hutang, 

karena dengan adanya hutang sampai batas tertentu akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi bila jumlah hutang lewat dari 

batas tertentu justru akan menurunkan nilai perusahaan. Jadi dapat 

diketahui bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dimana pernyataan ini didukung oleh teori MM yaitu struktur modal 

mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan adalah 

penelitian yang  dilakukan oleh Hasnawati (2005)  yang menyatakan 

secara parsial keputusan pendanaan  atau  struktur modal  berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian  ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2004) dan Susanti (2010) 

yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara struktur modal (DER) dengan nilai perusahaan, yaitu 

semakin  baik  komposisi modal dalam perusahaan maka semakin 

memaksimalkan nilai perusahaan. Hasil yang sama juga di dapat dari 

penelitian  Suranta dan Mediastuty, 2003; dalam   Yuliana  dkk;2011)   

menyatakan bahwa struktur modal  mempunyai pengaruh positif signifikan 
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terhadap nilai perusahaan. Apabila struktur modal meningkat maka akan 

mempengaruhi peningkatan nilai  perusahaan. 

Sedangkan  Sugihen (2003) menemukan bukti bahwa struktur 

modal  tidak  berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Para 

pelaku pasar yakin bahwa  apabila pengaruh eksternal ini kembali normal, 

maka perusahaan kembali membaik dan nilai pasar ekuitas ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran. Penelitian yang hasilnya tidak signifikan juga 

dilakukan oleh Sriwardany (2006;dalam   Suharli;2006), yang menyatakan 

bahwa struktur modal  tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

harga perubahan saham, yang memberi  arti bahwa kebijakan struktur 

modal perusahaan yang lebih banyak menggunakan  utang maka akan 

terjadi penurunan harga saham. Dengan demikian dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan   

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan  

 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi mengukur kinerja 

suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dapat mencerminkan jika 

perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki 

kinerjanya, sehingga pasar akan mau membayar lebih mahal untuk 

mendapatkan sahamnya karena percaya akan mendapatkan pengembalian 

yang menguntungkan dari perusahaan tersebut. Wahyuni dkk. (2013) 

Perusahaan yang meningkatkan ukuran perusahaannya, maka harga saham 
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menjadi naik dan nilai perusahaan pun akan tinggi. Perusahaan dengan 

ukuran yang besar dianggap lebih mampu memberikan tingkat 

pengembalian investasi sehingga akan mengurangi tingkat ketidakpastian 

investor terhadap perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Suryantini (2014), Prasetia 

dkk.  (2014), Dewi dan Wirajaya (2013), Gill dan Obradovish (2012) serta 

Seftiani (2011) 

H2 : Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan   

3. Pengaruh Efektifitas Penggunaan  Aktiva Terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

Aset atau aktiva merupakan sumber ekonomi yang diharapkan 

memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Perusahaan menggunakan 

aset dalam menghasilkan laba, sehingga perlu diketahui seberapa efektif 

suatu perusahaan dalam mengelola aset tersebut. Tingginya nilai Total 

Asset Turnover menunjukkan semakin efektif penggunaan aktiva 

perusahaan dalam rangka memperoleh laba dari penjualan perusahaan. 

Semakin tinggi TATO menunjukkan bahwa pendayagunaan aset 

perusahaan dalam rangka memperoleh penjualan akan semakin tinggi. 

Tingginya pendayagunaan aset tersebut akan diapresiasi oleh pasar dengan 

semakin tingginya harga saham perusahaan.  

Penelitian terdahulu yang menyatakan TATO berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan adalah Alivia (2013) dan medy misran 

(2017)menunjukkan hasil positif.Sedangkan Ulupui (2007) menunjukkan 
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hasil yang negatif. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Apakah efektivitas penggunaan aktiva berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan   

4. Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Efektivitas 

Penggunaan Aktiva Terhadap Nilai Perusahaan  

 

Menurut Analisa (2011), nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi 

oleh besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 

Ukuran Perusahaan adalah skala perusahaan yang dapat 

menggambarkan tingkat keberhasilan perusahaan tersebut. Perusahaan 

besar akan menggunakan sumber dana  eksternal  yang berasal dari utang 

dengan tujuan untuk kegiatan ekspansi perusahaan. Perusahaan besar 

dianggap lebih mudah memperoleh tambahan dana di pasar modal 

dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki 

kemudahan  akses dan ini berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas 

yang lebih besar pula. Jadi semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin besar pula kebutuhan perusahaan untuk memperoleh tambahan 

dana yang dapat berassal dari utang. 

Perusahaan yang menggunakan hutang  dalam operasinya akan 

mendapat penghematan pajak, karena pajak dihitung dari laba operasi 

setelah dikurangi bunga hutang, sehingga laba bersih akan menjadi lebih 

besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan hutang. 
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Laba bersih yang  besar mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Tetapi 

perusahaan harus mampu menentukan besarnya hutang, karena dengan 

adanya hutang sampai batas tertentu akan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Efektivitas penggunaan aktiva oleh perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan, merupakan sinyal positif bagi investor 

untuk berinvestasi dan memicu naiknya harga saham perusahaan 

tersebut,naiknya harga saham membuat nilai perusahaan juga naik. 

Penelitian terdahulu yang menyangkut tentang pengaruh struktur 

modal dan efektivitas penggunaan aktiva Rahmawati Budi Utami & 

Prasetiono (2016) dimana Variabel DER dan ROA berpengaruh positif 

signifikan terhadap PBV danVariabel TATO berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap PBV. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan.Dengan 

demikian dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Apakah struktur modal,ukuran perusahaan dan efektivitas 

penggunaan aktiva berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 


