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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan sebuah nilai yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa besar tingkat kepentingan sebuah perusahaan 

dari sudut pandang beberapa pihak seperti para investor yang mengaitkan 

nilai sebuah perusahaan dari harga saham (Gultom, dkk, 2013). Pernyataan 

tersebut didukung oleh teori  stakeholder yang menyatakan semua pihak 

baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat 

mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak 

langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholders tersebut menginsyaratkan 

bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholders. Karena 

mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung 

maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan. Apabila suatu perusahaan tidak memperhatikan stakeholders 

bukan berarti tidak mungkin akan dapat mengiliminasi stakeholders 

(Freeman, 1983). 

Tujuan suatu perusahaan salah satunya adalah untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara 

meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya 

(Debi dan Tri, 2016). Kebanyakan investor seing memusat perhatiannya 

pada informasi laba yang tercermin dalam laporan keuangan tanpa 
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memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi 

tersebut. Keadaan ini dapat mendorong manajer melakukan tindakan 

perataan laba (income something) sehingga seakan- akan perusahaan 

terlihat bagus secara financial (Ummi’Isti Addah, 2015). Nilai perusahaan 

dijadikan fokus utama dalam pengambilan keputusan oleh investor untuk 

berinvestasi pada suatu perusahaan atau tidak. Untuk dapat menarik 

investor, perusahaan mengharapkan manajer keuangan sehingga 

kemakmuran (kesejahteraan) pemegang saham dapat dicapai. Nilai 

perusahaan tidak hanya mencerminkan bagaimana nilai intrinsik pada saat 

ini tetapi juga  mencerminkan prospek dan harapan akan kemampuan 

perusahaan tersebut dalam meningkatkan nilai kekayaan dimasa depan 

(Aniela dkk, 2016)   

Teori signaling menjelaskan bahwa perusahaan yang mampu 

menghasilkan laba cenderung meningkatkan jumlah hutangnya, karena 

tambahan pembayaran bunga akan diimbangi dengan laba sebelum pajak. 

Perusahaan yang memprediksi rendahnya laba yang diperoleh akan 

cenderung untuk menggunakan tingkat utang yang rendah. Hutang 

perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan perusahaan 

menghadapi kesulitan keuangan. Semakin sukses suatu perusahaan, 

kemungkinan untuk menggunakan lebih banyak hutang semakin 

bertambah. Perusahaan dapat menggunakan tambahan bunga untuk 

mengurangi pajak atas laba perusahaan yang lebih besar. Semakin aman 

perusahaan dari segi pembiayaan, tambahan hutang hanya meningkatkan 
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sedikit risiko kebangkrutan. Perusahaan yang rasional akan meningkatkan 

hutang jika tambahan hutang dapat meningkatkan laba sedangkan investor 

yang rasional akan memandang hutang sebagai sinyal dari peningkatan 

nilai perusahaan (Shelly dan Munzir, 2015). 

Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja 

perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap 

perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas 

perusahaan ditambah nilai pasar hutang. Dengan demikian, penambahan 

dari jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat 

mencerminkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat menggambarkan 

keadaan perusahaan, dengan baiknya nilai perusahaan maka perusahaan 

akan dipandang baik oleh para calon investor, demikian pula sebaliknya 

nilai pemegam saham akan meningkat apabila nilai perusahaan meningkat 

yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada 

pemegang saham (Hermuningsih, 2012). Dalam penelitian ini nilai 

perusahaan diukur dengan menggunakan Price to Book Value (PBV) . 

Price to Book Value (PBV) merupakan  perbandingan antara harga saham 

dan nilai buku (book value) yang diberikan pasar keuangan untuk 

mengukur nilai perusahaan. Nilai Price to Book Value (PBV) yang tinggi 

akan membuat pasar percaya pada kinerja perusahaan dan prospek 

perusahaan dimasa mendatang (Fahmi, 2014). 
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2. Struktur Modal 

Struktur modal merupakan  proporsi dalam pemenuhan kebutuhan 

belanja perusahaan secara permanen, menggunakan dana yang diperoleh 

dari kombinasi atau panduan sumber dana yang berasal dari dalam 

maupun luar perusahaan (Shelly dan Munzir, 2015). Trade off theory 

menjelaskan bahwa jika posisi struktur modal berada di bawah titik 

optimal maka setiap penambahan utang akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Sebaliknya jika posisi struktur modal berada diatas titik 

optimal, maka setiap penambahan utang akan menurunkan nilai 

perusahaan, dengan asumsi titik target struktur modal optimal belum 

tercapai. (Khoirianto, 2016). Model trade off theory mengasumsikan 

bahwa struktur modal merupakan hasil trade off dari keuntungan pajak 

yang menggunakan hutang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat 

penggunaan hutang tersebut. Esensi trade off theory dalam struktur modal 

adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai 

akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan hutang 

masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan hutang 

lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan 

(Hermuningsih, 2012). Trade off theory  hal-hal yang membuat 

perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Satu hal 

yang terpenting adalah dengan semakin tingginya hutang akan semakin 

tinggi kemungkinan (probabilitas) kebangrutan. Semakin tinggi hutang 

semakin besar  bunga yang harus dibayarkan. Kemungkinan tidak 
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membayar bunga yang tinggi akan semakin besar, memberi pinjaman bisa 

membangkrutkan perusahaan jika perusahaan tidak bisa  membayar hutang 

(Hanafi, 2015). 

Struktur Modal menjelaskan kebijakan pembelanjaan jangka 

panjang yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal 

perusahaan dan harga saham perusahaan serta kombinasi hutang jangka 

panjang dan modal sendiri yang dapat membuat struktur modal optimal 

(Shelly dan Munzir, 2015). Teori struktur modal merupakan nilai suatu 

perusahaan yan tidak lepas dari kebijakan utang yang diketahui bahwa 

kebijakan utang berkaitan erat dengan struktur modal. Maka dari itu tugas 

penting yang dihadapi oleh para manajer keuangan adalah berkaitan 

dengan komposisi struktur modal yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan . Perusahaan akan berusaha mencapai suatu tingkat struktur 

modal yang optimal dengan risiko yang paling kecil dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan (Kusuma dkk, 2012).   

Dalam penelitian ini struktur  modal diukur dengan menggunakan 

Debt to Equity Ratio (DER).  DER merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total 

shareholders  equity yang dimiliki perusahaan. Total debt  merupakan 

total liabilities (baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka 

panjang). Sedangkan total shareholders equity merupakan total modal 

sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur  
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modal dari total pinjaman (hutang) terhadap total modal yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang  

(jangka pendek dan hutang jangka panjang) semakin besar dibandingkan 

dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban 

perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur (Ilham dan Dewantoro,  

2017). 

3.  Likuiditas  

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, 

perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang 

yang sudah jatuh tempo. Likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang 

sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan 

(likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas 

perusahan). Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran likuiditas, 

yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan 

perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya apabila perusahaan 

tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam 

keadaan illikuid (Kasmir, 2011). Ini didukung oleh teori Signaling theory 

yang menjelaskan kondisi dimana keuangan perusahaan umumnya 

memiliki informasi yang lebih baik tentang perusahaan. Signaling theory 

menjelaskan jika utang meningkat, maka kemungkinan bangkrut akan 

semakin meningkat. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka 
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manajer akan terhukum. Karena itu perusahaan yang meningkatkan utang 

bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan 

dimasa mendatang. Karena cukup yakin, maka manajer perusahaan 

tersebut berani menggunakan hutang yang lebih besar (Hanafi, 2015).  

Menurut Fahmi (2014), rasio likuiditas secara umum ada dua, yaitu 

current ratio dan quick ratio (acit test ratio). Current ratio adalah ukuran 

yang umum yang digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan 

suatu perusahaan memenuhi kebutuhan hutang ketika jatuh tempo. 

Sedangkan quick ratio (acit test ratio) adalah ukuran uji solvensi jangka 

pendek yang lebih teliti dari pada rasio lancar karena pembilangnya 

mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak 

likuid dan kemungkinan menjadi sumber-sumber kerugian. Dalam 

penelitian ini likuiditas diukur denga menggunakan Current Ratio.  

Current Ratio merupakan ukuran paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan memenuhi jangka pendek. Karena rasio ini 

menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek dipenuhi 

oleh aktiva yang diperkirakan akan menjadi uang tunai dalam periode 

yang sama dengan jatuh tempo hutang (Indra, 2012 dalam Ilham dan 

Dewantoro, 2017).  

4.  Profitabilitas 

Profitabilitas meruapakan kemampuan perusahaan untuk 

mengasilkan laba pada periode tertentu. Laba sering kali menjadi ukuran 

kinerja perusahaan, dimana ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi 
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berati kinerjanya baik dan sebaliknya. Laba perusahaan merupakan 

indikator kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bagi para 

penyandang dananya juga merupakan elemen dalam pencitraan nilai 

prusahaan yang menunjukan prospek perusahaan dimasa yang akan datang 

(Home dan Wachowicz, 2013). Hal ini di perkuat dengan adanya signaling 

theory menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan 

sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan demikian pasar 

diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan 

buruk.  

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang 

baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan akan 

membuat nilai perusahaan akan meningkat. Baik para investor ataupun 

para manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan. 

informasi yang dimiliki baik investor maupun majaer disebut sebagi 

informasi simetris. Informasi simetris adalah situasi dimana investor dan 

manajer mempunyai informasi yang identik tentang prospek perusahaan. 

Pada kenyataanya manajerlah yang mempunyai informasi baik 

dibandingkan dengan investor luar.  Informasi yang lebih baik untuk 

manajer dibanding informasi investor luar di sebut informasi asimetris. 

Maka terdapat dua situasi dimana manajer perusahaan mengetahui bahwa 

prospek akan sangat menguntungkan untuk satu pihak (Brigham dan 

Houston, 2014).  
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Menurut Fahmi (2014), profitabilitas mengukur evektivitas 

manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan 

maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik 

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 

Profitabilitas penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan 

apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang 

akan datang. Profitabiitas yang tumbuh menunjukkan prospek perusahaan 

yang semakin baik karena adanya potensi peningkatkan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Hal ini ditangkap oleh investor sebagai sinyal 

positif dari perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayan investor 

serta mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam 

bentuk saham (Shelly dan Munzir, 2015). Profitabilitas dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan Return On Equity (ROE). Return On 

Equity merupakan rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri. 

Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber 

daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Kasmir, 

2008). 

5.  Ukuran Perusahaan 

Menurut Blease et al (2010) dalam Puspitasari dan Hartono (2016) 

berdasarkan teori organisasi (organization theory) semakin besar ukuran 

perusahaan menyebabkan biaya biaya produksi lebih rendah, sehingga 
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keuntungan akan meningkat. Namun demikian perusahaan juga harus 

menghadapi persoalan terkait kenaikan biaya keagenan, biaya transaksi, 

dan biaya organisasi yang lebih tinggi seiring bertambahnya ukuran 

perusahaan.  Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset atau total penjualan 

bersih. Semakin besar total aset maupun penjualannya, maka semakin 

besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin 

besar modal  yang ditanam. Sementara  semakin banyak penjualan maka 

semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan (Ernawati, 2016). 

Perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, 

sehingga perusahaan tersebut mampu menghadapi persaingan ekonomi, 

yang membuat perusahaan menjadi tidak rentan terhadap terjadinya 

fluktuasi ekonomi. Selain itu perusahaan besar memiliki lebih banyak 

sumber daya untuk dapat meningkatkan nilai dari perusahaan, karena 

perusahaan besar memiliki akses  yang lebih baik terhadap sumber-sumber 

informasi ekternal jika dibanding dengan perusahaan kecil (Kaarina dan 

Titik, 2016).   

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total penjualan (total assets) dan rata-

rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011). Eka (2010) menyebutkan bahwa 

ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan 

besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar 

dan laba yang tinggi. Sedangkan pada perusahaan kecil akan memiliki 

kapitalisasi pasar yang kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang rendah. 
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Menurut Analisa (2011), ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap nilai perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran 

perusahaan dilihat dari total assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang 

dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan 

memiliki total penjualan (total asset) yang besar, pihak manajemen lebih 

leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. 

Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran 

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

menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. 

Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya 

dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Dalam penelitian ini ukuran perusaaan digunakan untuk menjadi tolak 

ukur asset karena total asset perusahaan bernilai besar, maka hal ini dapat 

disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian 

ini. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel likuiditas, 

profitabilitas, ukuran perushaan, nilai perusahaan dan struktur modal dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:  
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

1. Ilham Thaib dan Acong Dewantoro (2017) 

 

Alumni Sekolah Pascasarjana, IKPIA 

Perbanas Jakarta. 

Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Struktur Modal Sebagai Variabel 

Intervening. (Studi pada Perusahaan 

Transportasi Laut di Bursa Efek 

Indonesia). 

 

Jurnal Riset Perbankan Manajemen dan 

Akuntansi Vol.1. No.1. 2017. 

1. Profitabilitas berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 
tehadap Nilai Perusahaan. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

3. Struktur Modal berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan.  

4. Profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Struktur Modal.  

5. Likuiditas berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap 

Struktur Modal. 

6. Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan setelah dimediasi 

Struktur Modal. 

7.  Likuiditas berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan setelah dimediasi 

struktur modal.  

8. Profitabilitas, Likuiditas, dan 
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Struktur Modal secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan. 

9. Profitabilitas dan Likuiditas 

secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap Struktur 

Modal. 

2.  Anung Dian Kosimpang, Rita Andini, S.E, 

MM, Abrar Oemar, S.E, MM (2017) 

 

Mahasiswa dan Dosen Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pandanaran Semarang.  

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel 

Intervening Pada Perusahaan 

Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI 

Periode 2012-2016). 

 

Jurnal Ekonomi Akuntansi 2017. 

1. Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Struktur Modal. 

2. Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap Struktur 

Modal. 

3. Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan.  

4. Ukuran Perusahaan 

berpengaruh tehadap Nilai 

Perusahaan.  

5. Struktur Modal tidak 

berpengaruh signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Raymond Permata Ananda (2017) 

 

Program Studi Manajemen S1, Fakultas 

Ekonoi dan Bisnis Universitas Dian 

Nuswantoro Semarang.  

Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Struktur Modal Sebagai Variabel 

Intervening Pada Perusahaan Real Estate 

Dan Property Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode 2012-2015. 

 

Jurnal Ekonomi Manajemen 2017. 

1. Profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Nilai Perusahan. 

2. Struktur Modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

3. Likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas..., De Titis Anugrah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 

 
 

2
6
 

Perusahaan. 

4. Profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan 
terhadap Struktur Modal. 

5. Likuiditas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

Struktur Modal.  

6. Struktur Modal tidak dapat 

memediasi pengaruh 

Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan 

7. Struktur Modal dapat 

memediasi pengaruh Likuiditas 

terhadap Nilai Perusahaan.  

4. Redi Khoirianto (2016) 

 

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Balitar. 

Pengaruh Profitabilitas Dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nila Perusahaan 

Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel 

Intervening (Studi pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2012).  

 

Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi Vol 9. 

No 1, Juni 2016. 

1. Profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Struktur Modal. 

2. Kebijakan Dividen 

berpengaruh negatif dan 

signiikan terhadap Struktur 

Modal. 

3. Profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

4. Kebijakan Dividen tidak 

berpengaruh signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. 

5. Struktur Modal berpengaruh 
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negatif dan signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan.  

6. Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

7. Kebijakan Dividen 

berpengaruh signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. 

8. Profitabilitas, Kebijakan 

Dividen, dan Struktur Modal 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan.  

 

5. Shelly dan Erman Munzir (2015) 

 

Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Determinan Struktur Modal Dan 

Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan Wholesale and Retail 

yang Terdaftar di BEI 2008-2012.  

 

Jurnal Manajeman Keuangan 2015. 

1. Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan secara simultan 

dan parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Struktur 

Modal.  

2. Likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap Struktur Modal.  

3. Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap Struktur Modal.  

4. Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

Struktur Modal.  

5. Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan secara simultan 
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dan parsial berpengaruh 

negatif terhadap Nilai 

Perusahaan.  

6. Struktur Modal berpengaruh 

negatif terhadap Nilai 

Perusahaan.  

7. Struktur Modal dapat 

memediasi hubungan 

Likuiditas, Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

6. Ufi Kaniasari Safitri (2016) 

 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaruh Profitabilitas Dan Size Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal 

sebagai Variabel Intervening pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI 2011-2014.  

 

Jurnal Manajemen 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan.  

2. Size berpengaruh positif 

sigifikan terhadap Nilai 

Perusahaan.  

3. Profitabilitas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

Struktur Modal.  

4. Size berpengaruh positif 

signifikan terhadap Struktur 

Modal.  

5. Struktur Modal berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan.  

6. Struktur Modal secara tidak 

langsung berpengaruh negatif 

Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas..., De Titis Anugrah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 

 
 

2
9
 

dalam memediasi pengaruh 

Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan.  

7. Struktur Modal secara tidak 

langsung berpengaruh negatif 

dalam memediasi pengaruh 

Size terhadap Nilai Perusahaan. 

7. Dessy Handa Sari, Atim Djazuli, Siti Aisjah 

(2013)  

 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. 

 

Determinan Struktur Modal Dan 

Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi pada Perusahaan Makanan dan 

Minuman di Bursa Efek Indonesia). 

 

Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 11. No 1, 

Maret 2013. ISSN: 1693-5241. 

 

1. Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Struktur Modal.  

2. Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap Struktur 

Modal.  

3. Pertumbuhan tidak 

berpengaruh terhadap Struktur 

Modal.  

4. Struktur Aktiva tidak 

berpengaruh terhadap Struktur 

Modal.  

5. Non Debt Tax Shield tidak 

berpengaruh terhadap Struktur 

Modal.  

6. Struktur Modal berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan. 

8. Dwi Retno Wulandari (2013) 

 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang Indonesia.  

Pengaruh Profitabilitas, Operating 

Leverage, Likuiditas Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Struktur Modal 

Sebagai Variabel Intervening. 

 

1. Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan.  

2. Operating Leverage 

berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan.  
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Jurnal Akuntansi Vol. 3. No 1, November 

2013. ISSN: 2252-6765. 

3. Likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan.  

4. Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Struktur Modal.  

5. Operating Leverage 

berpengaruh terhadap Struktur 

Modal.  

6. Likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap Struktur Modal.  

7. Struktur Modal tidak dapat 

memediasi hubungan 

Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan.  

8. Struktur Modal tidak dapat 

memediasi hubungan Operating 

Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan.  

9. Struktur modal tidak dapat 

memediasi hubungan Likuiditas 

terhadap Nilai Perusahaan.  

9. Sri Hermuningsih (2012) 

 

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa Yogyakarta.  

 

Pengaruh Profitabilitas, Size Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal 

Sebagai Variabel Intervening. 

 

Jurnal Siasat Bisnis UST. Vol 16 No 2, 

Juli 2012, hal: 232-242. ISSN: 0853-7665 

 

1. Profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Struktur Modal. 

2. Size berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Struktur 

Modal.  

3. Struktur Modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 
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Nilai Perusahaan.  

4. Struktur Modal dapat 

memediasi hubungan antara 

Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan.  

5. Struktur Modal dapat 

memediasi hubungan antara 

Size terhadap Nilai Perusahaan. 

10. Anita Rahmawati, Djayani Nurdin, Cici 

Riyanti K. Bidin (2015) 

 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Tadulako 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan 

Ukuran Perusahaan Tehadap Nilai 

Perusahaan Pada Industri Manufaktur 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.  

 

Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 3. No. 1, 

Januari 2015. ISSN: 2443-3578 

1. Kepemilikan Manajerial dan 

Ukuran Perusahaan secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Kepemilikan Manajerial secara 

parsial berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

3. Ukuran Perusahaan secara 

parsial berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

11. Zuhria Hasania, Sri Murni, dan Yunia 

Mandagie (2016) 

 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. 

Pengaruh Current  Ratio, Ukuran 

Perusahaan, Struktur Modal, Dan ROE 

Terhadap Nilai Perusahaan Farmasi yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2014. 

 

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.16. 

1. Current Ratio, Ukuran 

Perusahaan, Struktur Modal dan 

ROE secara simultan 

berpengaruh signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Current Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 
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No.03. 2016. Perusahaan. 

3. Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. 

4. Struktur Modal berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

5. ROE berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

12. Regina Rumandor, Maryam Mangantar, Jacky 

S.B. Sumarauw (2015) 

 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.  

Pengaruh Strktur Modal, Ukuran 

Perusahan Dan Risiko Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub 

Sektor Plastik dan Pengemasan Di BEI. 

 

Junal EMBA Vol.3. No. 3, September 

2015. hal: 159-169.ISSN: 2303-11. 

1. Struktr Modal, Ukuran 

Perusahaan dan Risiko 

Perusahaan secara simultan 

berpengaruh dan signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Struktur Modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

3. Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

4. Risiko Perusahaan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. 

13. Robinhot Gultom, Agustina, dan Sri Widia 
Wijaya (2013) 
 
Program Studi Akuntansi STIE Mikroskil. 

Analisis Faktor-Faktor  Yang 
Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada 
Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek 
Indonesia. 

1. Struktur Modal, Likuiditas, 
Ukuran Perusahaan, dan 
Profitabilitas secara simultan 
berpengaruh terhadap Nilai 
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Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol 3. 
No. 01, April 2013. 

Perusahaan.  
2. Profitabilitas secara parsial 

berpengaruh signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Struktur Modal, Likuiditas, 
Ukuran Peruahaan tidak 

berpengaruh signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. 

14. Khaled Ba Abbad dan Nurwati Ashikkin 
Ahmad Zaluki (2012) 
 
Faculty of Administrative Science 
Hadhramout University of Science and 
Tecnology (HUST) Mukalla Yemen and 
Faculty of Othman Yeop Abdullah Graduate 
School of Business, Financial Analysis and 
Policy Group University Utara Malaysia.  

The Determinants of Capital Structure of 
Qatari Listed Companies. 
 
International Journal of Academic 
Research in Accounting, Finance and 
Management Science. Vol 2, 2012. ISSN: 
2225-8329. 

1. Ukuran Perusahaan  
berpengaruh terhadap Struktur 
Modal 

2. Struktur Aktiva berpengaruh 
terhadap Struktur Modal. 

3. Profitabilitas berpengaruh 
terhadap Struktur Modal. 
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C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh  Likuiditas terhadap Struktur Modal 

Teori yang membahas mengenai likuiditas yaitu. Pecking order 

theory. Konsep pecking order theory menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan mempunyai 

kelebihan aset lancar yang cukup untuk mendanai operasional perusahaan 

tanpa harus berhutang, sehingga akan menurunan hutang dalam susunan 

struktur modal perusahaan (Wulandari, 2013). Dalam the balance theory 

likuiditas perusahaan ditandai dengan perbandingan antara nilai aktiva 

lancar dengan hutang jangka pendek. Sebuah perusahaan akan dinilai 

kurang likuid jika hasil perbandingan  antara keduanya menghasilkan 

angka lebih besar dari satu (Shelly dan Munzir, 2015). Dalam the balance 

sheet, pada umumnya para investor dalam berinvestasi melihat likuiditas 

perusahaan sehingga likuiditas juga mempengaruhi struktur modal 

perusahaan. Investor yang akan melakukan investasi akan menambah 

hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek sehingga ada 

perubahan dalam struktur modal perusahaan. 

Penelitian terdahulu Nantyo (2014) dan Magareta (2010) likuiditas 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Ilham dan Dewantoro (2017) 

likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. 

Wulandari (2013) likuiditas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Ananda (2017) likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
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struktur modal. Shelly dan Munzir (2015) likuiditas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur modal. 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Teori yang membahas mengenai profitabilitas yaitu  signaling 

theory oleh (Ross, 1997). Signaling theory mengungkapkan jika utang 

meningkat, maka kemangkinan bangkrut akan semakin meningkat. Jika 

perusahaan mengalami kebangkrutan maka manajer akan terhukum. 

Karena itu, perusahaan yang meningkatkan utang bisa dipandang sebagai 

perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan dimasa mendatang. 

Karena cukup yakin, manajer tersebut berani menggunakan hutang lebih 

besar. Investor diharapkan akan menangkap signal tersebut, bahwa 

peusahaan mempunyai prospek yang baik. Dengan demikian, utang 

merupakan tanda atau signal positif.    

Pada dasarnya profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba bersih dan penjualan bersih dan juga dapat mengukur 

kemampuan manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan meminimalkan beban perusahaan dan 

memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini yang dapat meningkatkan 

struktur modal sehingga kreditor juga lebih tertarik untuk memberikan 

kredit pada perusahaan tersebut.  Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan profit bagi pemegang saham atas aset 

yang dimiliki. Tingginya profitabilitas menunjukkan kecukupan laba yang 

diperoleh perusahaan. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk 
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mendanai kegiatan operasionalnya dari dana internal yang dimiliki, tanpa 

menambah dana dari pemodal luar.  

Penelitian terdahulu Ilham dan Dewantoro (2017) profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Khoirianto 

(2016) profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Shelly dan Munzir (2015), Nantyo (2014) dan Wijaya (2014) 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Anung dkk 

(2017) profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Dessi dkk 

(2013) profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Ananda (2017) 

dan Wulandari (2013)  profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur  modal. Safitri (2016) profitabilitas negatif signifikan terhadap 

struktur modal.  

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Menurut Wardani dkk (2016), trade off theory dalam struktur 

modal yaitu menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul 

akibat penggunaan hutang. Apabila manfaat lebih besar maka tambahan 

hutang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karna penggunaan 

hutang lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. 

Oleh karena itu, teori ini menyatakan bahwa struktur modal yang optimal 

akan tercapai apabila terjadi keeimbangan antara manfaat dan 

pengorbanan penggunaan hutang (Brigham dan Davers, dalam Dani, 

2015).  
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Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar, maka 

akses untuk mendapatkan hutang akan mudah. Dengan dana yang 

diperoleh, apabila perusahaan memakai hutang yag lebih optimal maka 

akan menurunkan nilai perusahaan karna resiko terjadinya kebangkrutan 

yang dialami perusahaan tinggi (Nur’aini, 2015). Hal tersebut sejalan 

dengan trade off theory yang menyatakan perusahaan dengan struktur 

modal yang optimal, apabila perusahaan dalam mengelola modal tersebut 

tidak optimal, maka akan mempengaruhi penurunan niali perusahaan 

sehingga investor terdapat risiko pada perusahaan tersebut (Safitri, 2016).  

Penelitian terdahulu Safitri (2016), Hermuningsih (2012), Sawitri 

dan Lestari (2015) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

struktur modal. Putri (2012) ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap struktur modal. Dessy dkk  (2013) ukuran perusahan 

berpengaruh terhadap struktur modal.  

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Hanafi (2015), konsep signaling theory berkaitan erat 

dengan asimetri informasi yang mengatakan bahwa pihak-pihak yang 

berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama 

mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak terterntu mempunyai 

informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Manajer biasanya 

mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar 

(seperti investor). Karena itu bisa dikatakan terjadi asimetri informasi 

antara manajer denganinvestor.  
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Menurut Wulandari (2013), likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi likuiditas perusahaan 

yang optimal maka dapat menurunkan nilai perusahaan, karena adanya 

aset yang tidak dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan. Hal ini 

bertentangan dengan theory signaling bahwa likuiditas yang tinggi akan 

membuat pasar percaya terhadap perusahaan, bahwa perusahaan tersebut 

dapat menjaga tingkat likuiditasnya, artinya perusahaan tersebut memiliki 

kinerja yang baik.  

Peneliti  Ilham dan Dewantoro (2017) likuiditas berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Ananda (2017) 

likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai persahaan. Shelly 

dan Munzir (2015) likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Wulandari (2013) likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  Widowati (2016) dan Marchyta (2015) likuiditas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan.  

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Signaling theory menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas 

baik, dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan 

demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang 

berkualitas baik dan buruk. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan 

prospek perusahaan yang baik, sehinga investor akan merespon positif 

sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Profitabilitas pada 

dasarnya menunjukkan kemampuan perusahaan yang diperoleh dari laba 
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bersih dari penjualan bersih dan dapat juga mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam menjalankan operasionalnya untuk 

meminimalkan beban perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan. 

Hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga investor juga lebih 

tertarik untuk menanam saham pada perusahaan tersebut.  

Penelitian terdahulu Safitri (2016), Wulandari (2013), Shelly dan 

Munzir (2015), Damayanti (2016) menyatakan hasil penelitian yang sama 

yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Tingginya profitabilitas menunjukkan kecukupan laba yang diperoleh 

perusahaan. Sehingga perusahaan dalam menjalankan operasionalnya 

hanya menggunakan dana dari dalam (internal financing) yang dimiliki, 

tanpa menambah dana dari  luar (exsternal financing), sehingga dapat 

mengurangi porsi hutang dalam susunan struktur modal perusahaan. Hal 

tersebut berkaitan dengan pecking order theory yang menyatakan bahwa 

perusahaan dengan profitabilitas tinggi, justru tingkat hutangnya rendah, 

karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki sumber dana dari 

dalam (internal financing) yang berlimpah. 

Peneliti Safitri (2016) Marchyta (2015), Indra (2012), Sari (2014), 

Manu (2014), (Arif, 2015), Rina (2012) profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Ananda (2017) Nurmayasari (2012) dan 

Ayuningtyas (2013) profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Robinhot dkk (2013), Zuhria dkk (2016) dan 

Khoiriato (2016) profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai 
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perusahaan. Anung dkk (2017) Wulandari (2013) profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Saftri (2016), trade off theory menyatakan bahwa 

perusahaan dengan struktur modal yang optimal,  dan apabila perusahaan 

dalam mengelola modal tersebut tidak optimal, maka perusahaan tersebut 

akan mengalami penurunan nilai perusahaan. Investor dapat melihat risiko 

pada perusahaan tersebut sehingga berakibat mengurangi minat investor 

terhadap perusahaan yang dapat menurunkan nilai perusahaan. 

Menurut Ernawati (2016), ukuran perusahaan menggambarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total asset 

atau total penjualan bersih. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan yang besar berarti perusahaan tersebut telah mengalami 

perkembangan yang baik untuk kedepannya. Sehingga dapat 

mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan dan memberikan 

sinyal positif dengan membeli saham pada perusahaan tersebut. 

Permintaan akan saham yang tinggi, maka harga saham juga tinggi dan 

nilai perusahaan juga meningkat.  

Penelitian terdahulu Safitri (2016), ukuran perusahaan bepengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Rizqia et.al. (2013) ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Anung dkk 

(2017) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Zuhria 

dkk (2016) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
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perusahaan. Regina dkk (2016) ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap nlai perusahaan.  

7. Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Modigliani dan Miller (1958) dalam Fahmi (2014), teori 

struktur modal mengungkapkan bahwa penggunaan hutang akan selalu 

lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan penggunaan modal 

sendiri, terutama dengan meminjamkan ke perbankan. Karena pihak 

perbankan dalam menetapkan tingkat suku bunga adalah berdasarkan 

acuan dalam melihat perubahan dan berbagai persoalan dalam 

perekonomian suatu negara.  

Penelitian terdahulu Shelly dan Munzir (2015), struktur modal 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan operasionalnya  

menggunakan hutang lebih tinggi dibandingkan dengan modal sendiri, 

sehingga risiko perusahaan tinggi. Ketika investor melihat risiko 

perusahaan yang tinggi, investor akan mempertimbangkan kembali apakah 

risiko yang diambil seimbang dengan tingkat pengembalian yang 

diperoleh. Hal ini sejalan dengan peneltian Safitri (2016) dan Damayanti 

(2016).  

Penelitian terdahulu Loncan dan Caldeira (2014), serta Shelly dan 

Munzir (2015) struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Safitri (2016) struktur modal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Ogolmagai (2013) struktur modal 
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tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Anung dkk (2017) struktur 

modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hoque dan 

Hossain (2014), Bukit (2012), Hermuningsih (2012) struktur modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Marcytha 

(2015), Hamidy (2015), Widiyowati (2016) struktur modal berpengaruh 

positif terhadap  nilai perusahaan. 

8. Pengaruh Struktur Modal dalam Memediasi Hubungan Likuiditas 

Terhadap Nilai Perusahaan  

Menurut Wulandari (2013), besarnya likuiditas perusahan berarti 

perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasioanal 

perusahaan tanpa harus menambah hutang dari luar. Hal ini berrti 

mengurangi beban bunga pinjaman, dan mengurangi pengeluaran laba 

untuk  membayar beban bunga. Tingkat laba yang besar menjadi tanda 

bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan yang terpenuhi (mapan) yang 

berdampak pada tinginya nilai perusahaan.  

Penelitian terdahlu Wulandari (2013 struktur modal tidak dapat 

memediasi hubungan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Shelly dan 

Munzir (2015) menunjukkan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh tidak 

langsung terhadap nilai perusahaan. Ilham dan Dewantoro (2017) 

likuiditas mempuyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan setelah dimediasi struktur modal. Ananda (2017) struktur 

modal dapat memediasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.   
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9. Pengaruh Struktur Modal dalam Memediasi Hubungan Profitabilitas 

Terhadap Nilai Perusahaan  

Safitri (2016), pecking order theory menyatakan perusahaan lebih 

menyukai dana dari dalam (internal finance) terlebih dahulu, dan apabila 

perusahaan memerlukan pendanaan dari luar (external finance) berupa 

hutang. Pemakaian hutang yang rendah, maka resiko terjadi kebangkrutan 

rendah. Hal ini sejalan berdasarkan pecking order theory. Profitabilitas 

yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai investasi 

maupun operasional dari dana sendiri (internal finance), sehingga akan 

berdampak pada rendahnya hutang perusahaan. Rendahnya hutang 

perusahaan terjadi karena rendahnya pengawasan terhadap manajer oleh 

pihak luar perusahaan. Rendahnya pengawasan memungkinkan manajer 

untuk menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Hal ini merugikan 

pemegang saham yang akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan.  

Penelitian terdahulu Hermuningsih (2012), struktur modal dapat 

memediasi hubungan antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Wulandari (2013) struktur modal tidak dapat memediasi hubungan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Safitri (2016) struktur modal 

secara tidak langsung berpengaruh negatif dalam memediasi profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Ilham dan Dewantoro (2017) profitabilitas 

mempunyai pengaruh yang signifkan terhadap nilai perusahaan setelah 

dimediasi struktur modal.  
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10. Pengaruh Struktur Modal Memediasi Hubungan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Saftri (2016), trade off theory menyatakan bahwa 

perusahaan dengan struktur modal yang optimal,  dan apabila perusahaan 

dalam mengelola modal tersebut tidak optimal, maka perusahaan tersebut 

akan mengalami penurunan nilai perusahaan. Investor dapat melihat risiko 

pada perusahaan tersebut sehingga berakibat mengurangi minat investor 

terhadap perusahaan yang dapat menurunkan nilai perusahaan.  

Peneliti Hermuningsih (2012), ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan. Hal ini berhubungan 

dengan trade off theory bahwa perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan yang besar, akses untuk mendapatkan hutang akan lebih 

mudah. Dengan dana yang diperoleh, apabila perusahaan tersebut 

memakai hutang melebihi tingkat optimal, maka dapat menurunkan nilai 

perusahan.  

Penelitian terdahulu Shelly dan Munzir (2015) dan Hermuningsih 

(2012) struktur modal dapat memediasi hubungan antara ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Safitri (2016) struktur modal secara 

tidak langsung berpengaruh negatif dalam memediasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan.  
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Kerangka pemikiran hipotesis dapat ditunjukkan oleh model 

Gambar 2.2 sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H1  : likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

H2  : profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

H3  : ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

H4  : likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

H5  : profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

Likuiditas (X1) 

 

 

Profitabilitas (X2) 

 

Struktur Modal (Z) 

 

Ukuran Perusahaan 
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Nilai Perusahaan 

(Y) 

H4 (-) 

H2 (+) 
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H6  : ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

H7  : struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

H8  : struktur modal memedisi hubungan antara likuiditas terhadap 

nilai perusahaan. 

H9  : struktur modal memediasi hubungan antara profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. 

H10  : struktur modal memediasi hubungan antara ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan. 
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