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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Abidin dkk (2014) meniliti tentang Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan 

Deviden dan Size Terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan property yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2011. Variabel dependen nilai perusahaan diukur 

dengan Price to Book Value (PBV). Variabel independen diukur dengan Debt to 

Equity Ratio (DER), Devidend Yield (DYD), dan size. Jumlah sampel sebanyak 17 

perusahaan yang dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama DER, DYD dan Size 

berpengaruh terhadap PBV. Secara parsial menunjukkan bahwa DER berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap PBV. Size berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap PBV. DYD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PBV. 

Manoppo dan Arie (2016) meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal, 

Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. Variabel penelitian 

menggunakan PBV untuk nilai perusahaan, DER untuk struktur modal, total aset 

untuk ukuran perusahaan, dan ROI, NPM, ROE untuk profitabilitas perusahaan. 

Sampel penelitian sebanyak 10 perusahaan dan dianalisis dengan metode regresi 

linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan Struktur Modal, Ukuran Perusahaan 

dan Profitabilitas berpengaruh secara bersama terhadap Nilai perusahaan. Struktur 

Modal dan Profitabilitas yang diukur dengan ROI berpengaruh positif terhadap 
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Nilai perusahaan, sedangkan Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas yang diukur 

dengan NPM dan ROE tidak berpengaruh terhadap Nilai perusahaan.  

Meidiawati dan Mildawati (2016) meneliti tentang Pengaruh Size, Growth, 

Profitabilitas, Struktur Modal, Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. 

Variabel dependen diukur dengan PBV, sedangkan variabel independen diukur 

dengan total aset, perubahan total aset, ROE, DER, dan DPR. Sampel penelitian 

sebanyak 21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 dan 

dianalisis dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian uji hipotesis 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Pantow dkk (2015) meneliti tentang Analisa Pertumbuhan Penjualan, 

Ukuran Perusahaan, Return On Asset, dan Struktur Modal Terhadap Nilai 

Perusahaan yang Tercatat di Indeks LQ 45 periode 2009-2013. Sampel penelitian 

sebanyak 20 perusahaan yang dianalisis dengan metode regresi linier berganda. 

Hasil analisis data disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan berpengaruh 

Negatif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan ROA dan Struktur 

Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Pasaribu dkk (2016) meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal, Struktur 

Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor 
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Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014. Hasil penelitian 

uji F menunjukan variabel DER, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial 

dan ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara hasil uji t 

diketahui bahwa variabel DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial 

dan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Safitri dan Wahyuati (2015) meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal dan 

Keputusan Investasi Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan. Data penelitian 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari ICMD periode 2009-2013 yang 

dianalisis dengan metode path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Keputusan 

investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Struktur modal 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Languju dkk (2016) meneliti tentang Pengaruh Return On Equity, Ukuran 

Perusahaan, Price Earning Ratio dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

Property And Real Estate Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Sampel penelitian sebanyak 36 perusahaan yang teknik analisisnya yaitu analisis 

data panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hasil uji F nilai perusahaan dipengaruhi oleh Return On Equity, Ukuran Perusahaan, 

Price Earning Ratio dan Struktur Modal.  Hasil uji t secara parsial menunjukkan 

bahwa hanya variabel Return On Equity yang berpengaruh terhadap nilai 
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perusahaan sementara ukuran perusahaan, price earning ratio dan struktur modal 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

B. Landasan Teori 

1. Trade-off Theory 

Teori trade-off menjelaskan tentang hubungan antara struktur modal dengan 

nilai perusahaan. Dimana struktur modal yang optimal dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkat jika pendanaan perusahaan 

menggunakan hutang karena perusahaan dapat mengurangi pajak (penghematan 

pajak) yang disebabkan oleh beban bunga dari hutang. Namun jika manajemen 

perusahaan gagal dalam mengelola investasi akan dapat menyebabkan 

ketidakmampuan membayar beban pokok dan bunga hutang, yang berarti 

peningkatan hutang juga berarti meningkatkan resiko perusahaan. Jika biaya akibat 

kesulitan keuangan sama dengan jumlah tambahan pendapatan dari penghematan 

pajak maka struktur modal dapat dikatakan optimal (Harjito, 2011). Teori trade-off 

berarti menunjukan bahwa struktur modal memiliki hubungan positif terhadap nilai 

perusahaan, dengan asumsi jika struktur modal perusahaan optimal. 

2. Pecking Order Theory 

Teori pecking order merupakan teori tentang struktur modal yang 

dikembangkan oleh Myers dan Maljuf (1984). Teori ini menjelaskan tentang urutan 

preferensi sumber modal perusahaan dimana dari yang pertama yaitu hasil bersih 

usaha perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham atau biasa 

disebut laba ditahan, kemudian hutang dan baru modal sendiri atau ekuitas. Urutan 

sumber dana menurut teori pecking order dimulai dengan sumber dana dengan 
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biaya termurah. Perusahaan yang profitable cenderung memiliki hutang lebih 

sedikit karena menggunakan laba ditahan sendiri dalam pendanaannya, sementara 

perusahaan kurang profitable cenderung akan lebih banyak menggunakan hutang 

karena dana internal yang kurang mencukupi (Harjito, 2011). 

3. Nilai Perusahaan 

Menurut Husnan (2016) nilai perusahaan merupakan harga atau sejumlah 

biaya yang bersedia dibayarkan oleh pembeli apabila perusahaan dijual. Nilai 

perusahaan yang telah go public dapat dilihat dari besarnya nilai saham yang ada di 

pasar modal. Nilai perusahaan merupakan perbandingan antara harga pasar saham 

dengan nilai buku per lembar saham. Nilai perusahaan yang dilihat dari harga 

sahamnya mencerminkan kekayaan pemegang saham, semakin tinggi harga saham 

maka semakin tinggi kekayaan pemegang saham.  

Menurut Harmono (2014) dalam Pasaribu dkk (2016) harga saham yang 

merupakan cerminan dari nilai perusahaan dibentuk oleh permintaan dan 

penawaran masyarakat yang ada di pasar modal. Nilai perusahaan mempengaruhi 

persepsi para investor terhadap perusahaan, karena dalam melakukan investasi para 

investor melihat harga saham atas kinerja manajemen demi kemakmuran para 

pemilik perusahaan. Jika permintaan di pasar modal tinggi maka akan 

menyebabkan harga saham perusahaan menjadi tinggi dan investor cenderung akan 

untuk menjual sahamnya, sebaliknya jika penawaran yang tinggi maka harga saham 

perusahaan akan menjadi rendah dan investor akan cenderung untuk membeli 

saham dengan harapan kedepannya harga saham akan meningkat dan dapat dijual 

untuk mendapatkan capital gain. 
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Terdapat beberapa cara dalam mengukur nilai perusahaan menurut Brigham 

dan Houston dalam Arindita (2015) yaitu Price Earning Ratio (PER), Price to Book 

Value (PBV), Market Book Ratio (MBR), Enterprise Value (EV), dan Tobin’s Q. 

Dalam penelitian ini nilai perusahaan diproksikan dengan Price to Book 

Value (PBV) yang menurut Harmono (2014) dalam Pasaribu dkk (2016) merupakan 

rasio antara harga pasar saham dengan nilai buku saham. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukan bahwa perusahaan berhasil dalam menciptakan nilai bagi para 

pemegang saham. PBV dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝐵𝑉 =  
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

4. Struktur Modal 

Menurut Ambarwati (2010) yang dimaksud dengan struktur modal adalah 

kombinasi atau perimbangan antara modal sendiri (saham biasa dan preferen) dan 

utang yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan mendapatkan modal. 

Demi memaksimalkan nilai perusahaan maupun memaksimalkan keuntungan atau 

return perusahaan, maka kombinasi antara modal sendiri dan utang yang ditentukan 

perusahaan haruslah yang paling optimal.  

Menurut Riyanto (2011) struktur modal merupakan pendanaan jangka 

panjang perusahaan yang ditunjukan dengan perbandingan antara hutang jangka 

panjang terhadap modal sendiri atau longterm debt to equity ratio. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur modal 

merupakan pembiayaan perusahaan yang terdiri dari kombinasi antara hutang 

jangka panjang dan modal sendiri. Perbandingan atau rasio dari struktur modal 
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menunjukan besaran jumlah hutang daripada modal sendiri yang digunakan 

perusahaan dalam operasinya dalam memperoleh laba.  

Semakin besar rasio berarti semakin besar jumlah hutang perusahaan yang 

akan memengaruhi laba perusahaan untuk membayar bunga pinjaman. Namun jika 

perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri terdapat kemungkinan 

dimana pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan semakin besar karena laba 

yang dihasilkan juga lebih besar. Hal ini berhubungan dengan trade-off theory. 

Dalam pecking order theory disebutkan bagaimana perusahaan memiliki urutan-

urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan. 

Ada empat faktor utama yang mempengaruhi keputusan penentuan struktur 

modal, yaitu: 

1) Resiko bisnis, resiko yang inheren dengan operasi perusahaan jika tidak 

menggunakan utang. Semakin tinggi resiko bisnis maka semakin rendah rasio 

utang optimalnya. 

2) Posisi perpajakan perusahaan, penggunaan utang sebagai modal merupakan 

salah satu strategi perusahaan mengurangi pajak. 

3) Fleksibilitas keuangan, kemampuan perusahaan dalam memeroleh modal 

dengan syarat yang wajar dalam kondisi yang buruk dimana merupakan hal 

yang vital demi keberhasilan jangka panjang perusahaan. 

4) Konservatisme atau keagresifan manajemen, terdapat tipe manajer yang agresif 

dimana penggunaan utang digunakan sebagai usaha mendorong keuntungan. 

Terdapat dua poin penting dalam mengidentifikasi struktur modal yang 

optimum walaupun belum mampu dikatakan secara tepat, yaitu pajak dan financial 

distress (Ross, et.al, 2006) dalam Ambarwati (2010).  
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Penghematan pajak dari penggunaan leverage relevan bagi perusahaan yang 

sedang membayar pajak. Faktor pajak dapat digunakan untuk menentukan 

perbandingan antara modal sendiri dan utang agar menjadi optimum. Namun 

dengan adanya perbedaan tarif pajak antar perusahaan maka menjadikan tidak 

terdapatnya rumusan pasti dalam menentukan struktur modal yang optimum. 

Financial distress merupakan kondisi perusahaan sedang mengalami 

kesulitan keuangan dan kemungkinan mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang 

resiko lebih besar mengalami adanya financial distress akan melakukan lebih 

sedikit pinjaman dibandingkan dengan perusahaan dengan resiko terjadinya 

financial distress lebih kecil. 

Terdapat beberapa cara dalam menentukan struktur modal optimum 

menurut Ambarwati (2010). 

1) Pendekatan Laba Operasional Bersih (NOI) 

Pendekatan NOI untuk struktur modal adalah teori struktur modal dengan 

biaya modal rata-rata tertimbang dan nilai total perusahaan tetap konstan ketika 

leverage keuangn berubah. Dalam pendekatan ini pengembalian atas ekuitas yang 

diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan leverage, sehingga menunjukan 

bahwa penilaian total perusahaan tidak dipengaruhi struktur modalnya. 

2) Pendekatan Tradisional 

Berdasarkan pendekatan ini struktur modal yang meminimalkan biaya 

modalnya merupakan struktur modal yang optimum karena dapat memaksimalkan 

nilai perusahaan. Pendekatan tradisional untuk struktur modal mengandung arti 
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bahwa biaya modal tergantung berdasarkan struktur modal perusahaan dan terdapat 

struktur modal yang optimal. 

Teori struktur modal menjelaskan apakah terdapat pengaruh dalam 

perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jika perubahan struktur modal 

tidak merubah nilai perusahaan maka tidak ada struktur modal yang terbaik. 

Sebaliknya jika nilai perusahaan berubah akibat perubahan struktur modal, maka 

aka nada struktur modal yang terbaik (Husnan, 2008). 

a. Teori yang Berhubungan dengan Struktur Modal 

1) Pendekatan Modigliani Miller (MM) 

Salah satu teori strukut modal yang sering digunakan adalah pendekatan 

Modigliani dan Miller selanjutnya disebut MM. Pendekatan ini terdapat dua 

proposisi oleh MM berdasarkan Ambarwati (2010) yakni sebagai berikut: 

a) Proposisi MM I: tanpa pajak 

Dalam proposisi ini MM membandingkan dua perusahaan dengan sisi kiri 

neraca yang sama, sedangkan sisi kanan neraca berbeda. Proposisi MM I 

merupakan proposisi dimana nilai perusahaan bersifat independen terhadap struktur 

modalnya. MM menggambarkan struktur modal kedua perusahaan menggunakan 

diagram pie dimana perusahaan pertama menunjukan perbandingan modal sendiri 

dan utang yaitu 40% : 60% dan perusahaan kedua 60% : 40% tetapi dengan nilai 

perusahaan yang sama. Dengan kata lain perbandingan struktur modal (DER) tidak 

memengaruhi nilai perusahaan karena nilai asetnya sama. 

Asumsi-asumsi proposisi MM I tanpa pajak: 

 Resiko bisnis perusahaan diukur dengan standar deviasi EBIT. 

 Investor memiliki harapan yang sama dengan EBIT. 



13 
 

 Saham dan obligasi diperjualbelikan di pasar sempurna. 

 Utang adalah tanpa resiko sehingga suku bunga utang adalah suku bunga bebas 

resiko. 

 Tidak ada pajak pribadi atau perushaan. 

Jika meliat asumsi-asumsi tersebut, tidak mungkin terjadi terlebih di 

Indonesia sehingga proposisi MM I dianggap tidak relevan. Hal ini dikarenakan 

semua penghasilan akan kena pajak dan tidak ada suku bunga bebas resiko, lebih 

lagi disebutkan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal 

dimana jika dilihat dari sisi ROE dan resiko jika ROE semakin meningkat resiko 

juga semakin meningkat. 

Terdapat dua hukum MM I tanpa pajak. Hukum pertama menyatakan bahwa 

jika tidak ada pajak maka nilai perusahaan tidak terpengaruh penggunaan utang 

(leverage) atau bukan utang. Sementara Hukum kedua menyatakan bahwa 

penggunaan utang tidak merubah biaya modal (WACC) walaupun biaya utang lebih 

kecil dibandingkan biaya ekuitas, tapi semakin besar utang semakin besar resikonya 

sehingga biaya ekuitas bertambah. 

Kesimpulan dari proposisi ini menunjukan bahwa perusahaan 

menggunakan utang atau tidak menunjukan bahwa nilai perusahaan dan biaya 

modalnya tetap, dengan kata lain inlai perusahaan menggunakan utang sama 

dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Sehingga struktur modal 

menjadi tidak relevan dan WACC perusahaan akan tetap sama bagaimanapun 

perbandingan antara modal sendiri dan utang perusahaan. 
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b) Proposisi MM II: dengan pajak 

Dalam asumsi ini penggunaan utang akan mengakibatkan biaya bunga yang 

berdampak pada penghematan pembayaran pajak perusahaan, sehingga menurut 

proposisi ini penggunaan utang dapat menambah nilai perusahaan. Namun, resiko 

yang ditanggung perusahaan juga akan meningkat karena semakin besar biaya 

bunganya. 

b. Pengukuran Struktur Modal 

Dalam penelitian ini struktur modal dapat diukur dengan beberapa rasio 

solvabilitas salah satunya yaitu utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio 

(DER). Rasio ini membandingkan antara hutang khususnya jangka panjang 

terhadap modal sendiri yang dijadikan jaminan (Nuswandari, 2013). Rasio ini 

menunjukan proporsi relatif hak pemberi pinjaman terhadap hak kepemilikan dan 

digunakan sebagai ukuran peranan hutang. DER berguna untuk mengetahui setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang. Berikut merupakan 

rumus dari debt to equity ratio (DER): 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

5. Kewajiban 

Menurut Prastowo dan Juliaty (2008) kewajiban merupakan hutang 

perusahaan saat ini yang timbul karena peristiwa masa lalu, dimana 

penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya 

perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dalam penyelesaian 

kewajibannya, suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa cara seperti 

pembayaran kas, penyerahan aset lain, memberikan jasa, mengganti kewajiban 
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dengan kewajiban lainnya, mengonversi kewajiban menjadi ekuitas atau kewajiban 

tersebut dihapuskan. Kewajiban atau hutang perusahaan masa kini terbagi menjadi 

3 subklasifikasi, yaitu: 

1) Kewajiban jangka pendek 

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan selesai dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dan tentunya 

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan. Contoh kewajiban jangka 

pendek seperti utang dagang, utang wesel, utang gaji dan upah, utang pajak, serta 

utang biaya atau beban lainnya yang belum dibayar. 

2) Kewajiban jangka panjang 

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam 

jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh dari kewajiban jangka panjang seperti 

utang obligasi, utang hipotik dan utang bank maupun kredit investasi. 

3) Kewajiban lain-lain 

Untuk kewajiban lain-lain merupakan kewajiban yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam salah satu subkategori kewajiban seperti utang kepada 

direksi maupun utang kepada pemegang saham. 

Sementara menurut Weygant et al (2012) dalam Kusuma dan Bangun 

(2011) kewajiban hanya dibedakan menjadi dua yaitu kewajiban lancar dan 

kewajiban tidak lancar saja. Dimana perbedaan keduanya terdapat pada jangka 

waktu penyelesaian atau pelunasannya. 
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6. Ekuitas 

Hak residual atas aset perusahaan yang telah dikurangi semua kewajiban 

disebut dengan ekuitas (Prastowo dan Juliaty, 2008). Weygant (2012) dalam 

Kusuma dan Bangun (2011) mengemukakan bahwa komponen ekuitas tiap 

perusahaan berbeda tergantung bentuk perusahaannya. Misalnya seperti perusahaan 

perseorangan maka modal yang ada hanya modal pemilik saja, sementara untuk 

perusahaan persekutuan maka komponen ekuitasnya berasal dari modal masing-

masing sekutu, dan pada perusahaan perseroan terbatas atau PT maka komponen 

ekuitas yang terdapat pada perusahaan dapat dibedakan menjadi modal saham yang 

berasal dari investor dan saldo laba ditahan yang berasal dari hasil operasi 

perusahaan. 

Dalam ekuitas terdapat subklasifikasi ekuitas (Prastowo dan Juliaty, 2008): 

a. Ekuitas dari setoran pemilik 

Ekuitas ini dapat berupa modal saham dari para investor yang di dalamnya 

dapat termasuk tambahan modal disetor bila ada. 

b. Ekuitas dari hasil operasi 

Laba ditahan merupakan ekuitas yang berasal dari hasil operasi perusahaan. 

Dalam perseroan terbatas, setoran modal pemegang saham, laba ditahan, 

penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal dapat 

disajikan secara terpisah.  

C. Kerangka Pemikiran 

 

 H1 + 

 

DER (X) PBV (Y) 
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D. Pengembangan Hipotesis 

Semakin besar nilai DER perusahaan menunjukan semakin banyak 

penggunaan hutang dalam pendanaan perusahaan, sehingga beban bunga hutang 

yang ditanggung perusahaan akan semakin tinggi juga dan dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Pasaribu dkk (2016), 

Safitri dan Wahyuati (2015) menunjukan hubungan negatif antara struktur modal 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian oleh Languju dkk (2016) menunjukan hasil 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. Sementara hasil penelitian oleh Abidin dkk (2014), Manoppo dan Arie 

(2016), Meidiawati dan Mildawati (2016), dan Pantow dkk (2015) struktur modal 

berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan trade-off theory yang memprediksi hubungan positif antara struktur 

modal dengan nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 


