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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Nilai Perusahaan 

Dalam mengambil keputusan keuangan, manager keuangan perlu 

menentukan tujuan yang harus dicapai. Tujuan didirikannya perusahaan 

ialah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau 

maximization wealth of stockholder melalui maksimisasi nilai perusahaan 

(Sartono, 2010:8). Keputusan keuangan yang tepat dapat memaksimumkan 

nilai perusahaan sehingga mampu meningkatkan kemakmuran pemilik 

perusahaan. Nilai perusahaan sendiri merupakan persepsi investor terhadap 

tingkat keberhasilan perusahaan terkait erat dengan harga sahamnya 

(Sujoko dan Soebiantoro, 2007) dalam Fau (2015:11). Menurut Fama 

(1978) dalam Dewi dan Wirajaya (2013:361), nilai perusahaan dapat 

dilihat dari harga sahamnya. Nilai perusahaan akan meningkat apabila 

harga saham yang dimilikinya meningkat. Apabila semakin tinggi harga 

saham semakin tinggi pulalah nilai perusahaan dimana pemilik perusahaan 

menginginkan nilai perusahaan yang tinggi juga (Pantow, dkk. 2015:962). 

Tugas manajer keuangan adalah menentukan keputusan keuangan 

yang tepat agar tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham melalui maksimisasi nilai perusahaan dapat tercapai. 

Tugas manajer keuangan mengenai keputusan keuangan yang dapat 
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memaksimalkan kemakmuran pemegang saham meliputi (Sartono, 

2010:5): 

a. Analisa investasi 

b. Manajemen modal kerja 

c. Sumber dan biaya modal 

d. Penentuan struktur modal 

e. Kebijakan dividen 

f. Analisis rasio dan return 

Menurut Hanafi (2016:3) manajer keuangan bertugas mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan pendanaan (financing) dan mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan alokasi dana tersebut untuk mendanai 

pembelian aset (invesment). Disamping itu manajer keuangan juga 

megambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan jangka 

pendek (likuidity). Ketiga tugas pokok manajer keuangan tersebut 

diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Menurut Hanafi (2016:131) metode penilaian saham yang menjadi 

indikator nilai perusahaan dapat dihitung menggunakan: 

a. Price to Book Value (PBV) 

          
                             

                                 
 

Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan emiten, 

nilai pasar merupakan pembukan nilai saham di pasar saham. PBV 

merupakan salah satu rasio penilaian yaitu rasio yang memberikan 

ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya 
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diatas biaya investasi dengan cara membandingkan nilai pasar saham 

terhadap nilai buku (Kamir,2009:116) dalam Prasetia, dkk (2014:880). 

b. Price Earning Ratio (PER) 

    
                            

                        
 

2. Struktur modal 

Struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka 

pendek, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa (Sartono, 

2010:225). Secara umum ada dua jenis sumber dana yang sering 

digunakan yaitu utang dan saham. Utang bisa terdiri dari utang bank atau 

utang melalui obligasi. Pemberi utang memperoleh kopensasi berupa 

bunga. saham merupakan bentuk penyertaan. Saham bisa berupa private 

placement (penempatan dana tidak melalui pasar modal), bisa juga dengan 

membeli saham yang diperjual belikan di pasar sekunder. Pendapatan 

saham berasal dari dividen dan capital gain. Disamping dua jenis 

pendanaan tersebut, saham preferen mempunyai ciri-ciri gabungan antara 

utang dan saham. Saham preferen adalah saham (bentuk kepemilikan) dan 

berhak memperoleh dividen. Tetapi dividen tersebut bersifat tetap, 

sehingga mirip dengan bunga (Hanafi 2016:276). 

Optimasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana setiap 

keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan 

keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. 
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Berikut ini dikemukakan beberapa teori struktur modal terhadap nilai 

perusahaan (Hanafi, 2016: 297): 

a. Pendekatan Tradisional 

Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal 

yang optimal. Dengan kata lain struktur modal mempunyai pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Struktur modal dapat diubah-ubah agar bisa 

diperoleh nilai perusahaan yang optimal. 

b. Modigliani-Miller (MM) 

Pada tahun 1950-an, Fransco Modigliani dan Merton Miller 

(MM) menentang pandangan tradisional struktur modal. Mereka 

berpendapat bahwa struktur modal tidal mempengaruhi nilai 

perusahaan. Kemudian pada tahun 1960-an, mereka memasukkan faktor 

pajak kedalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa 

nilai perusahaan dengan utang yang lebih tinggi dibandingakan nilai 

perusahaan tanpa utang. Kenaikan nilai tersebut dikarenakan adanya 

penghematan pajak dari penggunaan utang. 

1) Modigliani-Miller Tanpa Pajak 

a) Preporsisi I 

MM berpendapat bahwa tanpa adanya pajak struktur modal 

tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Tingkat keuntungan dan 

risiko usaha yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. 
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b) Preporsisi II 

MM berpendapat bahwa dengan menggunakan utang yang 

banyak, perusahaan bisa menggunakan sumber modal yang lebih 

murah yang semakin besar. Penggunaan sumber modal yang 

murah yang semakin banyak akan menurunkan biaya modal rata-

rata tertimbang perusahaan tersebut, jika tingkat keuntungan yang 

disyaratkan untuk saham konstan. Tetapi dengan semakin 

meningkatnya utang, tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk 

saham juga akan meningkat. Dua efek yang saling berlawanan 

tersebut menghasilkan biaya modal tertimbang yang konstan. 

Hasilnya, nilai perusahaan akan konstan. 

2) Modigliani-Miller Dengan Pajak 

a) Preposisi I 

Nilai perusahaan dengan utang akan sama dengan nilai 

perusahaan tanpa utang plus penghematan pajak karena bunga 

utang. Nilai perusahaan dengan utang meningkat proposional 

dengan penggunaan utang. Nilai perusahaan akan terus meningkat 

tidak terbatas, sampai utang 100%. Tentu saja implikasi tersebut 

sangat ekstrem, mengingat dalam kenyataannya, tidak ada 

perususahaan yang mempunyai utang 100%.  

b) Preposisi II 

Dalam kondisi ada pajak, MM berpendapat bahwa biaya 

modal saham akan meningkat dengan semakin meningkatnya 
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utang. Tetapi penghematan dari pajak akan lebih besar 

dibandingkan dengan penurunan nilai karena kenaikan biaya 

modal saham. 

c. Teori Trade-off dalam Struktur Modal 

Dalam kenyataanya, ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak 

bisa menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Satu hal yang terpenting 

adalah dengan semakin tingginya utang, akan semakin tinggi 

kemungkinan kebangkrutan. Semakin tinggi utang, semakin tinggi 

bunga yang harus dibayarkan. Kemungkinan tidak membayar bunga 

yang tinggi semakin besar. Pemberi pinjaman bisa membangkrutkan 

perusahaan jika perusahaan tidak bisa membayar utang. 

Biaya lain dari peningkatan utang adalah meningkatnya biaya 

keagenan utang (agency cost of debt). Teori keagenan mengatakan 

bahwa diperusahaan terjadi konflik antar pihak-pihak yang terlibat, 

seperti pihak pemegang saham dan pemegang utang. Jika utang 

semakin meningkat, maka konflik antara keduanya akan semakin 

meningkat, karena potensi kerugian yang dialami oleh pemegang utang 

akan semakin meningkat. Dalam situasi tersebut, pemegang utang akan 

semakin meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan 

bisa dilakukan dalam bentuk biaya biaya monitoring  dan biaya dalam 

bentuk kenaikan tingkat bunga. Dengan demikian, teori struktur modal 

MM dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan 
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mengidentifikasikan adanya trade-off antara penghematan pajak dari 

utang dengan biaya kebangkrutan.    

d. Pecking Order Theory 

Donald Donaldson (1961) melakukan pengamatan terhadap 

perilaku struktur modal perusahaan di Amerika Serikat. Pengatan 

menunjukkan bahwa peusahaan yang mempunyai keuntungan yang 

tinggi ternyata cenderung menggunakan utang yang lebih rendah. Teori 

pecking order menjelaskan bahwa  perusahaan yang mempunyai tingkat 

keuntungan yang yang tinggi justru mempunyai tingkat utang yang 

kecil. Tingkat utang yang kecil tersebut tidak dikarenakan perusahaan 

mempunyai target tingkat utang yang kecil, tetapi karena mereka tidak 

membutuhkan dana eksternal. Tingkat keuntungan yang tinggi 

menjadikan dana internal mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan 

investasi. 

3. Kebijakan Dividen  

Menurut Hanafi (2016:361) dividen merupakan kopensasi yang 

diterima pemegang saham, disamping capital gain. Menurut Sartono 

(2016:281) Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan laba ditahan guna 

pembiayaan investasi dimasa mendatang. Apabila perusahaan memilih 

untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang 

ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber dana intern atau 
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internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan 

laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan 

semakin besar. Dengan demikian kebijakan dividen harus dianalisa dalam 

kaitannya dengan keputusan pembelanjaan atau penentuan struktur modal 

keseluruhan.  

Harga saham untuk suatu perusahaan yang mengalami pertumbuhan 

konstan, menunjukkan bahwa pembayaran dividen yang lebih besar 

cenderung akan meningkatkan harga saham. Kemudian meningkatnya 

harga saham berarti meningkatnya nilai perusahaan.Tetapi perlu diingat 

bahwa pembayaran dividen yang semakin besar akan mengurangi 

kemampuan perusahaan untuk investasi sehingga akan menurunkan 

tingkat pertumbuhan perusahaan dan selanjutnya akan menurunkan nilai 

perusahaan (Sartono, 2010:281). 

Ada beberapa teori yang menjelaskan kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan (Sartono, 2010:282): 

a. Devidend Irrelevance Theory 

Teori deviden tidak relevan yang dikemukakan oleh Miller dan 

Modigliani (1961) menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh antara 

dividen terhadap pemegang saham, sehingga tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

b. The Bird in the Hand Theory 

Teori ini dikembangkan oleh Myron Gordon tahun 1956 dan John 

Lintner tahun 1962 mengemukakan investor lebih merasa aman untuk 
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memperoleh pendapatan berupa pembayaran deviden dari pada 

menunggu capital gain. Karena pada akhirnya capital gain tersebut tidak 

akan terwujud sebagai dividen dimasa yang akan datang. 

c. Information Content Hypothesis 

Menurut teori information content of dividend manajer cenderung 

memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan 

dibanding dengan investor atau pemegang saham, akibatnya investor 

menilai bahwa capital gain lebih berisiko dibandingkan dengan dividen 

dalam bentuk kas. Dalam kenyantaannya sering terjadi bahwa 

pembayaran dividen selalu diikuti dengan kenaikan harga saham 

sedangkan penurunan dividen akan diikuti dengan penurunan harga 

saham. Kenyataan ini menunjukkan bahwa investor secara keseluruhan 

lebih menyukai pembayaran dividen dari pada capital gain. kenaikan 

dividen akan berdampak pada peningkatan harga saham di pasar saham 

dan sebaliknya, penurunan dividen berpengaruh terhadap turunnya 

harga saham yang diperjual-belikan di pasar saham. Investor akan 

melihat kenaikan dividen sebagai tanda atau sinyal positif atas prospek 

perusahaan di masa depan lebih baik. Sebaliknya penurunan dividen 

akan dilihat sebagai tanda bahwa prospek perusahaan menurun. 

Menurut Hanafi (2016:375) Ada beberapa faktor praktis yang 

perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen, yaitu: 
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a. Kesempatan investasi 

Semakin besar kesempatan investasi maka dividen yang bisa 

dibagikan akan semakin sedikit. Akan lebih baik jika dana 

ditanamkan pada investasi yang menghasilkan NPV yang positif. 

b. Profitabilitas dan Likuiditas 

Perusahaan yang mempunyai aliran kas atau proftabilitas yang 

baik bisa membayar dividen atau meningkatkan dividen. Hal yang 

sebaliknya akan terjadi jika aliran kas tidak baik. 

c. Akses ke pasar keuangan 

Jika perusahaan mempunyai akses ke pasar keuangan yang 

baik, perusahaan bisa membayar dividen lebih tinggi. Akses yang 

baik bisa membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. 

d. Stabilitas pendapatan 

Jika pendapatan perusahaan relatif stabil, aliran kas dimasa 

mendatang bisa diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan 

semacam itu bisa membayar dividen yang lebih tinggi. Sebaliknya, 

ketidakstabilan aliran kas dimasa mendatang membatasi kemampuan 

perusahaan membayar dividen yang tinggi 

e. Pembatasan-pembatasan 

Seringkali kontrak utang, obligasi, ataupun saham preferen 

membatasi pembayaran dividen dalam situasi tertentu, seperti 

apabila aliran kas kecil, maka akan mempengaruhi pembayaran 

dividen. 
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4. Keputusan Investasi 

Fungsi utama seorang manajer keuangan salah satunya adalah 

pengambilan keputusan investasi. Menurut Sartono (2016:6)  Keputusan 

investasi merupakan keputusan alokasi dana baik dana yang berasal dari 

dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada 

berbagai bentuk investasi. Secara garis besar, keputusan investasi dapat 

dikelompokkan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka 

panjang. Investasi jangka pendek yaitu investasi yang berumur kurang dari 

satu tahun, seperti misalnya investasi dalam kas, persediaan, piutang dan 

surat berharga. Sedangkan investasi jangka panjang dibagi menjadi dua, 

investasi jangka menengah  yaitu antara satu sampai lima tahun dan 

investasi jangka panjang yaitu lebih dari lima tahun, misalnya dalam 

bentuk gedung, peralatan poduksi, tanah, kendaraan dan aktiva tetap 

lainnya. Menajer keuangan bertanggung jawab menentukan perimbangan 

optimal setiap jenis aset perusahaan (Sartono, 2016:189). 

Perlu diingat kembali bahwa tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, demikian pula tujuan 

yang harus dicapai dalam investasi jangka panjang ini adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimumkan 

nilai perusahaan melalui maksimisasi harga saham. Jika perusahaan 

melakukan investasi yang memberikan nilai sekarang lebih besar dari 

investasi, maka nilai perusahaan akan meningkat. Peningkatan nilai 

perusahaan dari investasi ini akan tercermin pada meningkatnya harga 
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saham. Dengan kata lain, keputusan investasi harus dinilai dalam 

hubungannya dengan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang 

sama atau lebih besar dari yang disyaratkan oleh pemilik modal  (sartono, 

2010:189). 

Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan 

yang tinggi, dengan tingkat risiko tertentu. Keuntungan yang tinggi, 

dengan tingkat risiko yang bisa dikelola, diharapkan akan menaikkan nilai 

perusahaan, yang berarti menaikkan kemakmuran pemegang saham 

(Hanafi,2016:5). Menurut signaling theory yang dikembangkan oleh Ross 

(1977), menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal 

positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, 

sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai 

indikator nilai perusahaan (Ayem dan Nugroho, 2016:34). 

Keputusan investasi dalam penelitian ini diproksikan dengan  Price 

to Earning Ratio (PER). PER mengindetifikasikan besarnya rupiah yang 

harus dibayar investor untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan 

(Tandelilin, 2010:375) dalam Rahmawati, dkk (2015:4). PER dapat 

mengukur seberapa besar perbandingan harga saham perusahaan dengan 

keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang saham. PER yang tinggi 

menunjukkan investasi perusahaan yang bagus dan prospek pertumbuhan 

perusahaan yang bagus sehingga investor akan tertarik permintaan saham 

yang tinggi akan membuat para investor menghargai nilai saham lebih 

besar dari pada nilai yang tercata pada neraca perusahaan, sehingga PBV 
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perusahaan tinggi dan nilai perusahaan juga tinggi (Ayem dan Nugroho, 

2016:34). 

5. Profitabilitas  

Profitabilitas penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah 

badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan 

datang. Dengan demikian, setiap badan usaha akan selalu berusaha 

meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas suatu 

badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut lebih terjamin 

(Hermuningsih, 2013:128).  

Menurut Sartono (2010:122) Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian, bagi invesor jangka 

panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Laba 

diperoleh perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan 

perusahaan. Rasio profitabilitas/erntabilitas digunakan untuk mengatur 

efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya, efisiensi ini 

dikaitkan dengan penjualan yang diciptakan. Rasio profitabilitas dapat 

diproksikan dengan: 

a. Net Profit Margin (NPM) yaitu perbandingan antara laba  bersih setelah 

pajak terhadap total penjualan. NPM dapat dirumuskan 

b. Gross Profit Margin (GPM) yaitu perbandingan antara laba kotor 

terhadap penjualan bersih. 
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c. Return on Asset (ROA) atau return on investment (ROI) adalah rasio 

untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari 

operasi perusahaan. ROA digunakan untuk mengukur efektifitas 

perusahaan didalam menghasikan keuntungan dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimilikinya. Dalam penelitian ini pengukuran profitabilitas 

diukur dengan membandingkan laba setelah pajak dan total asset. 

d. Return on Equity (ROE) yaitu rasio laba bersih terhadap equitas saham 

biasa, yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi dari 

pemegang saham biasa. 

6. Pertumbuhan Penjualan  

Kesuma 2009 dalam Clarensia dan Azizah (2011:77) menyatakan 

bahwa pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari 

tahun ketahun atau dari waktu ke waktu. Menurut Barton (1989) dalam 

Novitasari dan Widyawati, (2015:4), pertumbuhan penjualan 

mencerminkan maninfestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan 

dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan dimasa yang akan datang. 

Pertumbuhan penjualan juga merupakan suatu indikator permintaan dan 

daya saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan penjualan 

perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut dalam 

mempertahankan keuntungan guna mendanai kesempatan-kesempatan 

pada masa yang akan datang. 

Suatu perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi, akan 

membutuhkan banyak investasi pada aset tetap maupun aset lancar. 
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Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi dinilai 

mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya, jika perusahaan tersebut 

membelanjai aset dengan menggunakan hutang, begitu juga sebaliknya 

Novitasari dan Widyawati, (2015:4). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 Sri Ayem 

Ragil Nugroho 

 

 

Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1, 

2016 

Independen: Profitabilitas, 

Struktur Modal, Kebijakan 

Dividen, dan Keputusan 

Investasi 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

2. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Kebijakan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2 Mawar Sharon R. Pantow 

Sri Murni 

Irvan Trang 

 

 

 

Jurnal EMBA, Vol.3.No.1 

2015 

Independen: Pertumbuhan 

Penjualan, Ukuran Perusahaan, 

Return on Asset, dan Struktur 

modal 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Return on Asset berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3 Amalia Dewi Rahmawati 

Topowijono 

Sri Sulasmiyati 

 

Jurnal Administrasi Bisnis 

Vol. 23 No. 2 

2015 

Independen: Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, 

Struktur Modal, dan 

Keputusan Investasi 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Struktur modal berpengaruh negatif signifikan tehadap nilai 

perusahaan. 

4. Keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3 Zainal Abidin 

Meina Wulansari Yusniar 

Muhammad Ziyad 

Jurnal Wawasan Manajemen 

Vol.2 No. 3 

2015 

Independen: Struktur Modal, 

Kebijakan Dividen, Size 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Kebijakan dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Size berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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4 Putu Yunita Saputri Dewi 

Gede Adi Yuniarta 

Ananta Wikrama Tungga 

Atmadja 

 

e-Journal S1 Ak Universitas 

Pendidikan Ganesha 

Jurusan Akuntansi S1 Vol. 2 

No: 1 Tahun 2014 

Independen: Struktur Modal, 

Pertumbuan Perusahaan, dan 

Profitabilitas 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh  positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

5 Ardianti Fajriana 

 

 

Jurnal Nominal Vol.V No. 2 

2016 

Independen: 

CSR, Keputusan Investasi, 

Struktur Modal 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. CSR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 

2. Keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

3. Struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

6 Ayu Sri Mahatma Dewi 

Ary Wirajaya 

 

Jurnal E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana Vol.4 

No.2, 2013 

Independen: Struktur Modal, 

Profitabilitas, an Ukuran 

Perusahaan 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Struktur modal berpengaruh negatif signifikan pada nilai perusahaan. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. 

7 Safitri Lia Achmad 

Lailatul Amanah 

 

 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi Vol.3 No.9 

2014 

Independen: Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan, Kebijakan 

Dividen, dan Kinerja 

Keuangan 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

2. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap niali 

perusahaan. 

3. Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

8 Ni Kadek Rai Prastuti 

I Gede Merta Sudiartha 

 

 

E-Jurnal Manajemen Unud 

Vol.5 No.3, 2016 

Independen: Struktur Modal, 

Kebijakan Dividen, dan 

Ukuran Perusahaan 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

9 Hesti Setyorini Pamungkas 

Abriyani Puspaningsih 

Independen: Keputusan 

Investasi, Keputusan 

1. Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaaan. 

2. Keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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JAAI Vol.17 No.2 2013 

Pendanaan, Kebijakan 

Dividen, dan Ukuran 

Perusahaan 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

3. Kebijkan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

10 Nur Faridah 

 

 

 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi Vol.5 No.2 2016 

Independen: Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan, Kebijakan 

Dividen, dan Tingkat Suku 

Bunga 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Keputusan pendanaan tidak berpengaruh  terhadap nilai perusahaan. 

3. Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

4. Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

11 Candra Pami Hemastuti 

Suwardi Bambang Hermanto 

 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi Vol.3 No.4 2014 

Independen: Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen, Kebijakan 

Hutang, Keputusan Investasi, 

dan Kepemilikan Insider 

Dependen:  Nilai Perusahaan 

1. Profitabilitas berperngaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

4. Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

5. Kepemilikan insider tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

12 

 

Bunga Novitasari 

Dini Widyawati 

 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi Vol.4 No.2 2015 

Independen: Profitabilitas, 

Pertumbuhan Penjualan, dan 

Kebijakan Dividen 

Dependen:  Harga Saham 

1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham. 

2. Pertumbuhan penjualan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap 

harga saham. 

3. Kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap harga 

saham. 

13 William Sucuahi dan Mark 

Cambariham 

Csiedu Press 

Vol. 5. No.2, 2016 

Independen: 

Profitability 

Dependen:   

Value of the Firm 

1. Profitability influence the firm value. 

14 Adedoyin Isola Lawal 

 

Journal of Accounting and 

Management (JAM) 

Vol. 4, No. 1, 2014 

Independen: 

Capital Stucture 

Dependen:   

Value of the Firm 

1. Debt play signifikan role in maximizing the value of the firm, while the 

cost of capital have a minimum contribution towards magnifying the 

value of the banking firm. 

 

15 Obaid Ur Rehman 

 

Journal of Poverty, 

Investment and Development 

Vol. 21,  2016 

Independen: 

Capital Stucture dan Dividend 

Policy 

Dependen:   

Value of the Firm 

1. Capital structure (TDTA, Sales Growth, EQ) has sigificant impact on 

firm value. 

2. Dividend policy has significant impact on firm value 

Pengaruh Struktur Modal... Tanjung Pratiwi Haryanto,  FEB UMP, 2018



 

30 
 

3
0
 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasarn teoritis diatas dan hasil penelitian  yang relevan, 

maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

Franco Modigliani dan Merton miller (MM) mengemukakan bahwa 

dengan adanya pajak maka nilai perusahaan atau harga saham dipengaruhi 

oleh struktur modal. Semakin tinggi proporsi utang yang digunakan maka 

akan semakin tinggi harga saham (Sartono, 2010:XV). Teori MM tersebut 

sangat kontroversial. Implikasi teori tersebut adalah perusahaan sebaiknya 

menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Teori Trade-off dalam struktur 

modal menjelaskan bahwa dalam kenyataannya, ada hal-hal yang 

membuat perusahaan tidak bisa menggunakan utang sebanyak-banyaknya. 

Salah satu hal yang terpenting adalah dengan semakin tingginya utang, 

akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan (Hanafi, 2016:309). Hal 

ini akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan dan 

selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian yang  

dilakukan oleh Lawal (2014), Pantow, dkk. (2015), dan Rehman (2016)  

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh  positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen menentukan berapa banyak keuntungan yang 

akan diperoleh pemegang saham ini akan menentukan kesejahteraan 

pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Dividen 

Pengaruh Struktur Modal... Tanjung Pratiwi Haryanto,  FEB UMP, 2018



 

31 
 

3
1
 

dengan nilai besar yang dibagikan kepada pemegang saham, maka kinerja 

perusahaan akan dianggap semakin baik pula dan pada akhirnya 

perusahaan yang memiliki kinerja manajerial yang baik dianggap 

menguntungkan dan akan meningkatkan penilaian terhadap perusahaan 

tersebut, tercermin dari tingkat harga saham tersebut. 

Menurut teori information content of dividend kenaikan dividen akan 

berdampak pada peningkatan harga saham di pasar saham dan sebaliknya, 

penurunan dividen berpengaruh terhadap turunnya harga saham yang 

diperjual-belikan di pasar saham. Investor akan melihat kenaikan dividen 

sebagai sinyal positif atas prospek perusahaan di masa depan. Pembagian 

dividen memberikan sinyal perubahan yang menguntungkan pada harapan 

manajer dan penurunan dividen menunjukkan pandangan pesimis terhadap 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan 

oleh Ayem dan Nugroho (2016), dan Rehman (2016) menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif  dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan investasi adalah keputusan penanaman modal berjangka 

waktu lama yang menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan yang 

diperoleh perusahaan di masa yang akan datang. Keputusan investasi 

mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang 

diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai risiko 

berjangka panjang pula. 
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Signaling Teory menjelaskan bahwa pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang 

akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan  oleh Rahmawati, dkk. (2015) dan 

Ayem dan  Nugroho (2016) menyatakan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Pengaruh Profitabilias terhadap Nilai Perusahaan 

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untk 

memperoleh laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya. Semakin tinggi 

profit yang didapatkan maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Karena profit yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan 

yang baik sehingga dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan 

permintaan saham. Permintaan saham yang meningkat akan menyebabkan 

nilai perusahaan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Wirajaya (2013), Rahmawati, dkk. (2015), dan Ayem dan Nugroho (2016) 

meyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

5. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap nilai perusahaan 

Kesuma 2009 dalam Clarensia dan Azizah 2011:77) menyatakan 

bahwa pertumbuhan penjualan adalah jumlah penjualan dari tahun ke 

tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

yang baik dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut 

mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Pertumbuhan 
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penjualan mencerminkan pencapaian perusahaan dimasa lalu, dimana 

pertumbuhan penjualan digunakan untuk memprediksikan pencapaian 

perusahaan dimasa mendatang. Apabila pertumbuhan penjualan positif dan 

semakin meningkat, dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan 

permintaan saham. Permintaan saham yang meningkat akan menyebabkan 

nilai perusahaan meningkat yang merupakan harapan dari pemilik 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pantow, Murni, dan Trang  

(2015)  dan Rehman (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Bagan Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 
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D. Hipotesis  

Hipotesis penelitian dirumuskan bahwa: 

H1: Struktur modal, kebijakan dividen, keputusan investasi, profitabilitas, dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

H2: Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

H3: Kebijakan dividen berpengaruh positif   terhadap nilai perusahaan. 

H4: Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

H5: Profitabilitas berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan. 

H6: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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