
12 
 

II. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL 

  

2.1. Telaah Pustaka 

2.1.1. Debt Ratio 

Pengertian hutang menurut FASB dalam SFAC no.6 yang dialih bahasakan 

oleh Imam Gozali dan Anis Cariri (2008), hutang didefinisikan sebagai berikut: 

“Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin 

timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau 

memberikan jasa kepada entitas lain dimasa mendatang sebagai akibat transaksi 

masa lalu.” Pengertian menurut PSAK (2002) mendefinisikan hutang (kewajiban) 

sebagai berikut: “Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul 

dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar 

dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.” 
“Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) adalah dewan independen beranggota tujuh orang 
yang terdiri dari profesional akuntan yang menetapkan dan mengkomunikasikan standar akuntansi 
dan pelaporan keuangan di Amerika Serikat. Standar FASB, yang dikenal sebagai prinsip akuntansi 
yang berlaku umum (GAAP), mengatur penyusunan laporan keuangan perusahaan dan diakui sebagai 
kewenangan oleh Securities and Exchange Commission (SEC).” 
“Dokumen yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) meliputi konsep 
pelaporan keuangan yang luas. Tujuan dari dokumen SFAC adalah untuk memberikan gambaran 
umum tentang konsep, definisi dan gagasan akuntansi. Hal ini dipandang sebagai awal dari 
pernyataan standar akuntansi keuangan.” 
“PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan suatu 
kerangka dari prosedur pembuatan laporankeuanganakuntansi yang berisi peraturan mengenai 
pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati 
serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di indonesia.” 

Munawir (2007b) berpendapat bahwa “hutang adalah semua kewajiban 

keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini 

merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor”, 

sedangkan dalam hal ini Hongren, et al. (2006) menyatakan bahwa “hutang 

merupakan suatu kewajiban untuk memindahkan harta atau memberikan jasa 

dimasa yang akan datang”. Rudianto (2008) mendefinisikan hutang adalah 

kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa 

mendatang kepada pihak lain, akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. 

Sedangkan menurut Sutrisno (2009)hutang adalah suatu modal yang berasal dari 

pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat 

hutang, dan atas penggunaan ini perusahaan memberikan kompensasi berupa bunga 
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yang menjadi beban tetap bagiperusahaan. 

Menurut Riyanto (2001) struktur modal adalah perimbangan atau 

perbandingan utang dengan modal sendiri. Keputusan struktur modal berkaitan 

dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, 

sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber pendanaan didalam suatu 

perusahaan dibagi menjadi dua kategori yaitu pendanaan internal dan pendanaan 

eksternal. Pendanaan internal dapat diperoleh dari sumber laba ditahan dan 

depresiasi, sedangkan pendanaan eksternal dapat diperoleh para kreditor atau yang 

disebut dengan utang dari pemilik, peserta, atau pengambil bagian dalam perusahaan 

atau yang disebut sebagai modal. Proporsi atau bauran dari penggunaan modal 

sendiri dan utang dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan disebut struktur 

modal perusahaan.Dalam keputusan pembelanjaan ini akan ditentukan perimbangan 

yang optimal dari berbagai sumber dana yang akan digunakan. Yang dimaksud 

dengan struktur pendanaan adalah perimbangan antara utang dengan modal sendiri 

(saham). 

Hartono (2007), menyebutkan bahwa hutang itu mengandung resiko. Semakin 

tinggi risiko suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diharapkan 

sebagai imbalan terhadap tingginya risiko dan sebaliknya semakin rendah risiko 

perusahaan, semakin rendah tingkat profitabilitas yang diharapkan sebagai imbalan 

terhadap rendahnya risiko. Menurut Irawan (2012) jika pinjaman atau hutang 

mengalami perubahan maka profitabilitas suatu perusahaan juga akan mengalami 

perubahan. Tetapi perubahan tersebut terdapat dua sisi. Pertama, jika naiknya hutang 

akan menaikkan pula profitabilitas dan sebaliknya turunnya hutang juga menurunkan 

profitabilitas. Kedua, jika naiknya hutang akan menurunkan profitabilitas dan 

turunnya hutang akan menaikkan profitabilitas. 

Financial leverage menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis terhadap rasio ini 

diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 

(jangka pendek dan jangka panjang) apabila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi 

atau dibubarkan (Mo, Sigit, & Myers, 2008). Beberapa indikator yang sering 

digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan antara lain: total debt to 

total assets ratio, total debt to equity ratio, dan time interest earned (TIE )ratio. 
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Secara teori pengaruh leverage keuangan terhadap kinerja keuangan (ROA) 

dapat bersifat negatif atau positif. Teori yang menyatakan bahwa leverage  

keuangan berpengaruh positif terhadap ROA didasarkan pada argumentasi bahwa 

penggunaan hutang akan  mengurangi laba yang terkena pajak, sehingga dipandang 

lebih menguntungkan perusahaan karena terdapat penghematan pajak. Argumentasi 

teori tersebut mengacu pada teori Miller dan Modigliani (MM) dengan 

mempertimbangkan pajak perusahaan. Hasil penelitian ini terbukti tidak 

mendukung teori MM bahwa perusahaan dengan leverage keuangan lebih baik 

daripada perusahaan tanpa leverage  keuangan (atau dengan leverage keuangan 

lebih rendah)(Martono, 2004). 

Dalam trade off theory bahwa apabila posisi struktur modal berada di atas 

target struktur modal optimalnya, maka setiap pertambahan hutang akan menurunkan 

nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Sari dan Abundanti (2016) menemukan adanya 

pengaruh negatif antara leverage terhadap nilai perusahaan. Artinya, apabila rasio 

leverage perusahaan tinggi maka akan menurunkan nilai perusahaan, begitupun 

sebaliknya.Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan Debt Ratio (DR) yang 

merupakan prosentase dari total hutang terhadap total aktiva. Debt to Equity Ratio 

(DER) merupakan rasio hutang terhadap modal. Rasio ini mengukur seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh hutang, dimana semakin tinggi nilai rasio ini 

menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan Sartono (2001), yang 

dihitung dengan rumus: 

 Total Hutang 
DR =  
 Total Aktiva 
 

2.1.2. Return on Assets (ROA) 

ROA adalah salah satu ukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan danjuga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Kinerja 

keuangan diukur dengan rasio profitabilitas yang ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari nilai penjualan dan pendapatan investasi. Rasio profitabilitas dalam 

kinerja ini diproxikan dengan ROA (return on Assets), yaitu prosentase dari laba 

bersih setelah pajak (EAT) terhadap total asset. 
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Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Hasilnya, investor dapat melihat 

seberapa efisien perusahaan menggunakan asset dan dalam melakukan operasinya 

untuk menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir dari 

sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Kasmir (2008) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Hanafi dan Halim 

(2007), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. 

Menurut Hanafi dan Halim (2007) rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA 

sering juga disebut ROI atau Return on Investment. ROA dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 Laba Setelah Pajak 
ROA =    x 100% 
 Total Aktiva 
 

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset 

yang berarti semakin baik. Return on asset atau return on investment menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. 

Analisa ROA bersifat menyeluruh dan digunakan untuk mengukur efektifitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. Atau untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan  untuk  operasi  perusahaan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan. 

Rasio atau pedoman yang baik adalah> 5%. 

Kinerja keuangan diukur dengan profitabilitas, menurut Sartono (2001) 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannnya  

dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan menurut Halim 

(2000) rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal 
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saham tertentu. Profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. 

 

2.1.3. Financial Distress 

Financial distress dihitung dengan menggunakan model Altman Z-score, 

dimana semakin tinggi nilai Z-score maka kondisi kesehatan keuangan perusahaan 

semakin baik, sebaliknya jika nilai Z-score semakin kecil maka perusahaan 

terindikasi sedang mengalami financial distress(Altman, 2000). Namun nilai Z-score 

pada financial distress perlu dibalik (nilai z-score dikalikan -1) untuk membaca 

secara logika atas kondisi financial distress agar tidak terjadi kesalahan persepsi. 

Financial distress merupakan kondisisebelum terjadinya kebangkrutan. Para 

investor menaruh perhatian pada peluang financial distress perusahaan karena akan 

mempengaruhi nilai perusahaan dan nilai saham (Suk,2007). Menurut Widarjo dan 

Setiawan (2009),financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan 

sebelum tejadinya kebangkrutan atau likuidasi. Sedangkan menurut Edwin dan Scott 

(1983), menjelaskan bahwa suatu perusahaan dikatakan mengalami kondisi financial 

distress apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban financialnya. 

Signal pertama dari kesulitan ini adalah dilanggarnya persyarat-persyaratan utang 

(debt covenants) yang disertai dengan penghapusan atau pengurangan pembayaran 

dividen. 

Hofer dan Whitaker (1980) mendefinisikan financial distress sebagai 

perubahan harga ekuitas.Sedangkan menurut Baldwin & Mason (1983) 

menjelaskan bahwa perusahaan dikatakan mengalami kondisi financial distress 

apabila perusahaan tsb tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. 

Platt dan Platt (2002) mendefinisikan financial distressadalah suatu kondisi 

dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Dengan 

kata lain financial distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Dalam kaitannya dengan kesehatan keuangan dan potensi kebangkrutan 

perusahaan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori (Munawir, 2007a): 
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a. Perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (posisi keuangan jangka 

pendek maupun jangka panjang sehat sehingga tidak mengalami 

kebangkrutan).    

b. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (jangka pendek) dan 

manajemennya berhasil mengatasi dengan baik sehingga tidak pailit 

(bangkrut).   

c. Perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan tetapi menghadapi 

kesulitan yang bersifat non keuangan sehingga diambil keputusan menyatakan 

pailit. 

d. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan manajemen tidak berhasil 

mengatasinya sehingga akhirnya jatuh pailit. 

Kondisi keuangan perusahaan dilihat pada kondisi financial distress-nyayang 

diukur dengan menggunakan Altman Z-score(bankruptcy model) sebagai alat 

kontrol terukur terhadap status keuangan suatu perusahaan yang sedang mengalami 

kesulitan keuangan (financial distress). 

ModelAltman Z-score memprediksi apakah perusahaan akan menghadapi 

beberapa kondisi kesulitan, umumnya didefinisikan sebagai kepailitan.Dalam 

berbagai studi akademik, Altman Z-score(bankruptcy model) dipergunakan sebagai 

alat kontrol terukur terhadap status keuangan suatu perusahaan yang sedang 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress). Dengan kata lain, Altman Z-

score dipergunakan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan suatu 

perusahaan(Altman, 2000). 

Altman Z-score dinyatakan dalam bentuk persamaan linear yang terdiri dari 4 

hingga 5 koefisien “T” yang mewakili rasio-rasio keuangan tertentu, yakni: T1 = 

modal kerja neto/total aset, T2 = saldo laba / total aset, T3 = EBIT / total aset, T4 = 

nilai pasar terhadap ekuitas / nilai buku terhadap total liabilitas, T5 = penjualan / total 

aset. Dengan zona diskriminan: bila Z > 2.99 = zona “aman”; bila 1.81 < Z < 2.99 = 

zona “abu-abu”; dan bila Z < 1.81 = zona “distress”(Altman, 2000). 

Terjadinya financial distress akan mengakibatkan nilai perusahaan akan 

mengalami penurunan sehingga mengurangi kemakmuran pemilik (Sujoko, 2007). 

Penurunan nilai perusahaan akan mempengaruhi kekayaan dari pemegang saham 

sehingga pemegang saham akan melakukan tindakan pengawasan terhadap perilaku 
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manajemen. 

 

2.1.4.Market Value of Equity (MVE) 

Pengertian nilai perusahaan dicerminkan pada kekuatan tawar menawar saham. 

Apabila perusahaan diperkirakan sebagai perusahaan mempunyai prospek pada masa 

yang akan datang, maka nilai sahamnya menjadi tinggi. Sebaliknya, apabila 

perusahaan dinilai kurang memiliki prospek maka harga saham menjadi 

rendah(Usunariyah, 2003). Nilai perusahaan dapat diukur dengan market value ratio. 

Market value ratio adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara harga saham 

perusahaan dengan laba dan nilai buku perusahaan, dimana melalui rasio ini, 

manajemen dapat mengetahui bagaimana tanggapan investor terhadap kinerja dan 

prospek perusahaan (Bangun & Wati, 2007). Nilai perusahaan dapat tercermin dari 

harga sahamnya, jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaan juga baik 

(Gapensi, 1996). 

Pengertian nilai perusahaan menurut Suad Husnan (1998) sebagai berikut: 

“Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual.” Pengertian nilai perusahaan menurut Maurice, 

Thomas (2002) sebagai berikut: “Value of the firm is the price for which the firm can 

be sold, which equals the present value of future profits.” Bagi perusahaan yang 

menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa 

merupakan indikator nilai perusahaan, (Husnan & Hermanto, 1998). 

Memaksimumkan nilai pasar perusahaan sama dengan memaksimumkan harga pasar 

saham. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: nilai perusahaan (V 

: value) adalah hutang (D : debt) ditambah modal sendiri (E : equity ). Jika 

diasumsikan hutang tetap, nilai perusahaan naik maka modal sendiri naik. Naiknya 

modal sendiri akan meningkatkan harga per lembar saham perusahaan (Setia-Atmaja, 

2010). 

Nilai perusahaan diproksikan dengan MVE (market value of equity) yang 

merupakan rasio pasar untuk mengukur pertumbuhan perusahaan melalui 

perbandingan nilai pasar saham dengan nilai buku saham, yaitu jumlah saham 

beredar akhir tahun dikalikan harga pasar saham penutupan akhir tahun dibagi 

jumlah equitas(Husnan dan Pudjiastuti, 2002). MVE dapat dihitung dengan rumus: 
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 Harga Saham x Jumlah Saham Beredar 

MVE =  

 Total Equity 

 

2.1.5 Teori Signal 

Signalling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh (Ross, 1977), 

menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik 

mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut 

kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Hal positif 

dalam signalling theory dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus 

akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki “berita bagus” 

dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, sinyal tentang 

bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan 

masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar (Wolk dan Tearney dalam 

Dwiyanti, 2010). 

Scott Besley dan Eugene F. Brigham (2008), Sinyal adalah sebuah tindakan 

yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang 

diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. 

 

2.1.6 Teori Trade Off 

Menurut Trade-off theory perusahaan memperhitungkan manfaat pajak dari 

pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. 

Esensi trade-off theory dalam struktur modal adalah untuk menyeimbangkan manfaat 

dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat 

lebih besar, tambahan hutang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena 

penggunaan hutang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak 

diperbolehkan. Kesimpulan trade-off theory adalah penggunaan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. 

Menurut trade-off teory yang diungkapkan oleh Myers (2001), “Perusahaan 

akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (tax 
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shields) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial 

distress)” (p.81). Biaya kesulitan keuangan (financial distress) adalah biaya 

kebangkrutan (bankruptcy costs) atau reorganization, dan biaya keagenan (agency 

costs) yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. Trade-off 

theory dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor 

antara lain pajak, biaya keagenan (agency costs) dan biaya kesulitan keuangan 

(financial distress) tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan 

symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat 

hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak (tax shields) mencapai 

jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan (costs of financial 

distress). Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam 

kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam 

penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio 

hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak. 

Tingkat hutang tertentu tersebut dicapai pada saat jumlah hutang yang 

mengakibatkan biaya hutang menjadi sama dengan net income (after tax). Karena 

jika bagian net income lebih kecil dari biaya hutang maka laba ditahan atau bagian 

deviden menjadi berkurang dan hal ini dapat mempengaruhi harga saham dan nilai 

perusahaan. Dan lebih besarnya biaya hutang dapat menimbulkan perusahaan 

kesulitan memenuhi kewajibannya yang dapat mengarah pada kesulitan keuangan 

(financial distress) yang berakibat pada menurunnya nilai perusahaan. 

Sehingga dapat diketahui bahwa tambahan hutang yang melebihi batas tertentu 

tsb sudah dapat mempengaruhi secara negative nilai perusahaan karena semakin 

tinggi hutang akan menimbulkan biaya hutang yang besar yang berpengaruh pada 

kesulitan pelunasannya dan berakibat kesulitan keuangan. Hal ini tentunya 

menurunkan harga saham dan kesediaan investor menenamkan modalnya. 

 

2.2.Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 4 variabel penelitian: 

a. Brigham dan Houston (2006) 

Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa rasio hutang yang lebih 

rendah dapat mengurangi resiko jika terjadi likuidasi. Rasio leverage membawa 
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implikasi penting dalam pengukuran risiko finansial perusahaan. Terdapat pengaruh 

negatif pada leverage keuangan yakni bahwa profitabilitas perusahaan berkurang  

sebagai akibat dari penggunaan hutang perusahaan yang besar, sehingga dapat 

menyebabkan biaya tetap yang harus ditanggung lebih besar dari operating income 

yang dihasilkan hutang tersebut. 

Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa jika manajemen ingin 

memaksimalkan nilai sebuah perusahaan, maka harus mengambil keuntungan dari 

kekuatan-kekuatan dan memperbaiki kelemahankelemahannya. 

b. Ahsanti (2016) 

Adanya pengaruh negatif antara rasio hutang terhadap profitabilitas. Artinya  

apabila rasio  hutang mengalami kenaikan maka profitabilitas  perusahaan akan 

menurun. Hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan perusahaan dalam membayar 

bunga atas hutang sehingga menyebabkan kesulitan keuangan yang dapat berakhir 

dengan kebangkrutan. 

c. Umi Mardiyati, Gatot Nazir Ahmad, Ria Putri (2012) / (DR-MVE) 

Kebijakan hutang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Tetapi setelah menambahkan variabel kontrol kedalam model 

persamaan regresi, perubahan terlihat pada nilai koefisien yang menjadi negatif. 

Sedangkan pengaruhnya tetap tidak signifikan. Hasil dari penelitian ini mengalami 

perubahan setelah menambahkan variabel insider ownership kedalam model 

persamaan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya agency problem dimana muncul 

antara kreditur (pemberi hutang), contohnya pemegang obligasi perusahaan 

(bondholders) dengan pemegang saham (stockholders) yang diwakili oleh 

manajemen perusahaan. Konflik tersebut muncul karena manajemen mengambil 

proyek-proyek yang resikonya lebih besar daripada yang diperkirakan oleh kreditur 

atau karena perusahaan meningkatkan jumlah hutang hingga mencapai tingkatan 

yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan kreditor. 

d. Sri Sofyaningsih dan Pancawati Hardiningsih(2011) / (DR-MVE) dan (ROA-
MVE) 

Kebijakan utang tidak terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya 

tinggi rendahnya utang perusahaan tidak berdampak pada tinggi rendahnya nilai 

perusahaan. 

Pengaruh variabel kontrol kinerja perusahaan dengan nilai perusahaan, 

diketahui bahwa kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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dengan nilai signifikan artinya semakin tinggi kinerja (profitabiltas), maka semakin 

tinggi nilai perusahaan. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Ulupui (2007) 

dan Makaryawati (2002), Carlson dan Bathala (1997) dalam Suranta dan Pratana 

(2004) yang menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi, mampu menghasilkan laba yang tinggi, 

sehingga mampu menjaga ekuitas tetap positif atau bahkan meningkat seiring 

dengan peningkatan laba ditahan. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba lebih 

besar juga cenderung mampu melakukan pendanaan dengan sumber kas internal, 

sehingga  memiliki kewajiban untuk membayar bunga utang yang lebih kecil, dan 

laba yang dihasilkan bisa didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen ataupun ditahan untuk memperkuat modal yang berasal dari laba ditahan. 

e. Barakat (2014), Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) 

Penelitian yang dilakukan Barakat (2014), menunjukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi 

bagi para pemegang saham. Dengan rasio profitabilitas yang tinggi akan menarik 

minat para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan, sehingga 

diminatinya saham perusahaan tersebut oleh para investor akan mengakibatkan nilai 

perusahaan tersebut akan meningkat (Sofyaningsih & Hardiningsih, 2011). Hal ini 

didukung oleh penelitian Wulandari (2015) menemukan adanya pengaruh positif 

return on asset terhadap price book to value. Artinya, apabila rasio profitabilitas 

perusahaan tinggi maka akan menaikan nilai perusahaan, begitupun sebaliknya. 

f. Tamarani dan Efni (2015) / (FD - MVE) dan (ROA-MVE) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress 

berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarena bahwa 

financial distress yang tinggi akan menyebabkan menurunnya nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ailando (2011) yang menemukan 

financial distress berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan harga 

saham. Hal ini karena naik turunnya harga saham berhubungan langsung dengan 

peningkatan dan penurunan nilai perusahaan yang akan menyebabkan terjadinya 

financial distress sehingga mengurangi kemakmuran pemilik saham. Sedangkan 

penelitian Steven dkk (2011) menemukan financial distress berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi tingkat 
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kebangkrutan suatu perusahaan akan mengalami penurunan terhadap nilai 

perusahaan. 

Dari hasil pengujian hipotesis 3 disimpulkan bahwa kinerja perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian dalam penelitian 

ini menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Carningsih (2009) yang menunjukkan 

bahwa kinerja perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2012) 

dan Ratih (2011) yang menemukan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mampu 

memediasi pengaruhfinancial distressterhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

sependapat dengan penelitian Afandi (2013) yang menyimpulkan bahwa semakin 

bagus kinerja keuangan perusahaan maka kesehatan perusahaan akan semakin baik 

dan meningkat, sehingga perusahaan akan terhindar dari kesulitan keuangan 

perusahaan (financial distress). Begitupun sebaliknya jika kinerja perusahaan 

menurun maka akan berdampak pada kesehatan keuangan suatu perusahaan, 

sehingga perusahaan tersebut bisa dikatakan akan mengalami financial 

distress.Sedangkan penelitian Steven dkk (2011) tidak sejalan dalam penelitian, 

dimana Steven menyatakan bahwa financial distress berpengaruh negatif signifkan 

terhadap nilai perusahan. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dan analisis data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh GCG indeks dan 

Financial Distress terhadap Nilai Perusahaan dengan kinerja perusahaan sebagai 

variabel intervening.GCG indeks tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan.Financial Distress tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan.Kinerja Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa kinerja perusahaan tidak 

mampu memediasi hubungan GCG indeks terhadap nilai perusahaan.Berdasarkan 

pengujian hipotesis diperoleh bahwa kinerja perusahaan mampu memediasi 

hubungan financial distressterhadap nilai perusahaan. 

g. Rustendi & Jimmi (2008) / (DR-MVE) 

Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa hutang secara parsial mempunyai 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, diterima. Meningkatkan pendanaan 
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dengan hutang, peningkatan hutang akan menurunkan besarnya konflik antara 

pemegang saham dan manajemen. Disamping itu hutang juga akan menurunkan 

excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan 

pemborosan dilakukan oleh manajemen. 

Secara simultan hutang dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, sebesar 60,1 % nilai perusahaan dipengaruhi oleh hutang 

dan kepemilikan manajerial, sedangkan 39,9 % merupakan pengaruh faktor lain 

yang tidak masuk dalam penelitian ini. Secara parsial hutang berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, yaitu sebesar 48,9 %. Hal tersebut menunjukan bahwa 

peningkatan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan 51.1 % 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti diantaranya yaitu: profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan kebijakan hutang. 

h. Widarjo & Setiawan(2009) (DR-FDz-score) 

Koefisien regresi variabel total liabilities to total asset adalah -18,091 dan 

memiliki nilai signifikansi 0,126 lebih besar dari 0,10, maka H3a tidak dapat 

diterima. Artinya total liabilities to total asset tidak berpengaruh terhadap financial 

distress perusahaan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Almilia dan 

Kristijadi (2003) yang menyatakan bahwa totalliabilities to total asset tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress perusahaan. 

Keterbatasan penelitian, sampel penelitian adalah perusahaan automotive and 

allied products yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian kemungkinan 

tidak dapat digeneralisasi pada perusahaan manufaktur yang mendominasi 

perusahaan publik; dan periode penelitian dari tahun 2004 sampai 2006, periode ini 

hanya mampu menangkap kejadian sebelum krisis global. Seharusnya penelitian 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

danperiode penelitian ditambah dari tahun 2004 sampai 2009 yang mampu 

menangkap kejadian sebelum selama dan sesudah krisis global. 

i. Mas’ud & Srengga(2012) (DR - FDz-score) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kondisi financial distress perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian DER 

dengan tingkat signifikansi 0,120 (>0,05). Hal itu berarti Hipotesis Tiga (H3) yang 

menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang publik di Indonesia, ditolak. Hutang yang diproksikan dengan DER 
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tidak dapat menyebabkan perusahaan mengalami kondisi financial distress. Berarti 

DER tidak dapat memprediksi suatu financial distress perusahaan. 

DER merupakan perbandingan antara total utang dibagi dengan modal 

perusahaan. Rasio DER menunjukkan seberapa besar modal perusahaan dibiayai oleh 

hutang. Perusahaan dalam memperoleh sumber dana akan memilih sumber dana 

yang risikonya kecil dan akan meningkatkan pengelolaan perusahaan sehingga 

memperoleh keuntungan yang tinggi. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Luciana dan Kristijadi 

(2003) membuktikan bahwa hutang (leverage) berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress perusahaan. Rasio financial leverage yaitu variabel DER tidak 

dapat digunakan untuk memprediksikan financial distress suatu perusahaan. 

j. Martono (2004) (DR-ROA) 

Rasio leverage keuangan tertimbang terbukti berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA. variabel rasio leverage  keuangan tertimbang sebesar -

3,407 Nilai t tabel sebesar -1,960. Dengan demikian variabel leverage  keuangan 

tertimbang memiliki t hitung > t tabel, berarti variabel leverage keuangan tertimbang 

berpengaruh signifikan terhadap ROA  perusahaan. 

Pengaruh negatif pada variabel leverage keuangan, hal ini menunjukkan 

bahwa profitabilitas perusahaan berkurang sebagai akibat dari penggunaan hutang 

perusahaan yang besar, sehingga dapat menyebabkan biaya tetap yang harus 

ditanggung perusahaan lebih besar dari operating income yang dihasilkan dari 

hutang tersebut. 

k. Theresia dan Ismail (2008) (DR-ROA) 

Theresia dan Ismail (2008) meneliti tentang “Pengaruh Hutang terhadap Laba  

Usaha Pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa simpulan: Hasil pengujian secara 

simultan hutang lancar dan hutang jangka panjang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap laba usaha;Hasil pengujian secara parsial hutang lancar berpengaruh 

signifikan terhadap laba usaha;Hutang jangka panjang juga berpengaruh signifikan 

terhadap laba usaha; Variabel hutang lancar menunjukkan nilai yang terbesar yaitu   

5,520 dari variabel hutang jangka panjang yaitu 3,658, hal ini mengindikasikan 

bahwa hutang lancar berpengaruh dominan terhadap laba usaha. 

l. Kalia (2015) (DR-ROA) 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh 

penggunaan hutang terhadap profitabilitas pada PT Semen Gresik, Tbk dapat 

diambil suatu simpulan sebagai berikut (1) Hasil pengujian secara parsial variabel 

hutang jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap ROA; (2) Hasil pengujian 

secara parsial variabel hutang jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap 

ROA; (3) Hasil perhitungan koefisien determinasi parsial variabel hutang jangka 

pendek  berpengaruh dominan terhadap ROA; (4) Nilai Koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,909 menunjukkan bahwa variabel bebas: hutang jangka pendek dan 

hutang jangka panjang mampu menjelaskan variabel terikat ROA sebesar 90,9% 

sedangkan sisanya 9,1% dijelaskan oleh variabel lain. 

 

2.2.1Kesimpulan Tentang Keterkaitan Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian Umi Mardiyati (2012) 

dan Sri Sofyaningsih (2011) pengaruh Hutang terhadap Nilai Perusahaan adalah 

tidak signifikan namun hasil penelitian Rustendi (2008) menyatakan signifikan 

dan positif. Sri Sofyaningsih (2011) dan Tamarani (2015) menyatakan bahwa 

Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Dalam 

penelitian Tamarani (2015) financial distress sedikit berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Menurut Widarjo (2009) dan Mas’ud (2012) hutang tidak 

mempengaruhi financial distress namun sebaliknya dengan hasil penelitian 

Luciana (2003) yang menyatakan bahwa hutang berpengaruh positif terhadap 

financial distress. Hasil penelitian Martono (2004), Theresia (2008) dan Kalia 

(2015) sama-sama menyatakan bahwa hutang berpengaruh signifikan negatif. 

Dari beberapa hasil penelitian tsb, masih terdapat perbedaan pada hasil 

penelitian yang berarti terdapat ketidak konsistenan, sehingga perlu penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui 

variable intervening terhadap nilai perusahaan sebagai variable terikat. 

 

2.3.Pengembangan Hipotesis 

Menurut Hasan (2010), Hipotesis Statistik adalah pernyataan atau dugaan 

mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah 

kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel atau nilai dari suatu 
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parameter. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan mengahasilkan 

suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam 

pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya 

keputusan bisa benar atau salah sehingga menimbulkan risiko. Besarnya kecilnya 

risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Berdasarkan konsep-konsep dasar dan 

kerangka pemikiran di atas yang berkaitan dengan adanya pengaruh atau tidak 

adanya pengaruh signifikan dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. 

2.3.1. HubunganDebt Ratio (DR) dengan Return on Assets (ROA) 

Menurut Martono (2004), rasio leverage keuangan tertimbang terbukti 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.Theresia dan Ismail (2008) 

berpendapatbahwa hasil pengujian secara simultan hutang lancar dan hutang jangka 

panjang mempunyaipengaruhsignifikanterhadap laba usaha. 

Menurut Kalia (2015), hasil pengujian secara parsial variabel hutang jangka 

pendek dan jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap ROA; hasil 

perhitungan koefisien determinasi parsial variabel hutang jangka 

pendekberpengaruh dominan terhadap ROA. 

Menurut Irawan (2012),jika pinjaman atau hutang mengalami perubahan maka 

profitabilitas suatu perusahaan juga akan mengalami perubahan. Tetapi perubahan 

tersebut terdapat dua sisi. Pertama, jika naiknya hutang akan menaikkan pula 

profitabilitas dan sebaliknya turunnya hutang juga menurunkan profitabilitas. Kedua, 

jika naiknya hutang akan menurunkan profitabilitas dan turunnya hutang akan 

menaikkan profitabilitas. 

Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa rasio hutang yang lebih 

rendah dapat mengurangi resiko jika terjadi likuidasi. Rasio leverage membawa 

implikasi penting dalam pengukuran risiko finansial perusahaan. Terdapat pengaruh 

negatif pada leverage keuangan yakni bahwa profitabilitas perusahaan berkurang  

sebagai akibat dari penggunaan hutang perusahaan yang besar, sehingga dapat 

menyebabkan biaya tetap yang harus ditanggung lebih besar dari operating income 

yang dihasilkan hutang tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahsanti (2016) menyebutkan bahwa adanya 

pengaruh negatif antara rasio hutang terhadap profitabilitas. Artinya apabila rasio  

hutang mengalami kenaikan maka profitabilitas  perusahaan akan menurun. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas 
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hutang sehingga menyebabkan kesulitan keuangan yang dapat berakhir dengan 

kebangkrutan. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi nilai hutang maka akan berpengaruh pada semakin menurunnya nilai 

profitabilitas, sehingga menghasilkan rumusan hipotesis, sebagai berikut: 

H1 :Debt Ratio (DR) berpengaruh negatif terhadap Return on Assets (ROA) 

2.3.2. HubunganDebt Ratio (DR) denganFinancial Distress (FD) 

Menurut Widarjo & Setiawan(2009), koefisien regresi variabel total liabilities 

to total asset adalah -18,091 dan memiliki nilai signifikansi 0,126 lebih besar dari 

0,10, maka H3a tidak dapat diterima. Artinya total liabilities to total asset tidak 

berpengaruh terhadap financial distress perusahaan. Hal ini mendukung penelitian 

yang dilakukan Almilia dan Kristijadi (2003) yang menyatakan bahwa 

totalliabilities to total asset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress perusahaan. 

Rasio financial leverage yaitu variabel total hutang dibagi dengan total modal 

(DER) dapat digunakan untuk memprediksikan financial distress suatu perusahaan. 

Karena semakin besar rasio financial leverageakan semakin besar kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress. Koefisien dalam variabel ini bertanda 

positif, artinya variabel DER memiliki pengaruh positif terhadap financial distress 

suatu perusahaan(Mas’ud & Srengga, 2012). 

Penelitian pertama menunjukkan tidak ada pengaruh totalliabilities to total 

asset terhadap FD, namun penelitian kedua menyatakan financial leverage 

berpengaruh terhadap FD, berarti semakin tinggi nilai financial leverage maka 

financial distress  juga akan semakin naik, sehingga rumusan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 :Debt Ratio (DR) berpengaruh positif terhadap Financial Distress (FD) 

2.3.3. Hubungan Return on Equity (ROA) dengan Financial Distress (FD) 

Tamarani & Efni(2015), kinerja perusahaan mampu memediasi pengaruh 

financial distress terhadap nilai perusahaan. Sependapat dengan penelitian Afandi 

(2013) yang menyimpulkan bahwa semakin bagus kinerja keuangan perusahaan 

maka kesehatan perusahaan akan semakin baik dan meningkat, sehingga perusahaan 

akan terhindar dari kesulitan keuangan perusahaan (financial distress). Begitupun 
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sebaliknya jika kinerja perusahaan menurun maka akan berdampak pada kesehatan 

keuangan suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bisa dikatakan akan 

mengalami financial distress. 

Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan 

maka financial distress semakin menurun, sehingga rumusan hipotesisnya sebagai 

berikut: 

H3 :ROA berpengaruh negatif terhadap Financial Distress 

2.3.4. HubunganDebt Ratio (DR) dengan Nilai Perusahaan (MVE) 

Menurut Umi Mardiyati, Gatot Nazir Ahmad, Ria Putri (2012), kebijakan 

hutang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan Sri 

Sofyaningsih dan Pancawati Hardiningsih (2011), berpendapat bahwa kebijakan utang 

tidak terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya tinggi rendahnya utang 

perusahaan tidak berdampak pada tinggi rendahnya nilai perusahaan. Sedangkan 

Rustendi & Jimmi (2008), hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa hutang secara 

parsial mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Semakin  besar  utang,  semakin  besar  kemungkinan  terjadinya perusahaan 

tidak mampu membayar kewajiban berupa bunga dan pokoknya. Risiko  

kebangkrutan akan semakin tinggi karena bunga akan meningkat lebih tinggi  

daripada penghematan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sujoko dan 

Soebiantoro (2007) memberikan hasil dimana kebijakan utang berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dalam trade off theory bahwa apabila posisi struktur modal berada di atas target 

struktur modal optimalnya, maka setiap pertambahan hutang akan menurunkan nilai 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan Sari dan Abundanti (2014) menemukan adanya 

pengaruh negatif antara leverage terhadap nilai perusahaan. Artinya, apabila rasio leverage 

perusahaan tinggi maka akan menurunkan nilai perusahaan, begitupun sebaliknya. 
Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi hutang 

maka nilai perusahaan akan semakin menurun, sehingga dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 :Debt Ratio (DR) berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan (MVE) 

2.3.5 Hubungan ROA dengan Nilai Perusahaan (MVE) 

Menurut Sri Sofyaningsih dan Pancawati Hardiningsih (2011), pengaruh 
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variabel kontrol kinerja perusahaan dengan nilai perusahaan, bahwa kinerja 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikan 

artinya semakin tinggi kinerja (profitabiltas), maka semakin tinggi nilai perusahaan. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Ulupui (2007) dan Makaryawati (2002), 

Carlson dan Bathala (1997) dalam Suranta dan Pratana (2004) yang menemukan 

bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Tamarani dan Efni (2015), kinerja perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan hasil 

yang tidak sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang 

telah dilakukan oleh Carningsih (2009) yang menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2012) dan Ratih 

(2011) yang menemukan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa jika manajemen ingin 

memaksimalkan nilai sebuah perusahaan, maka harus mengambil keuntungan dari 

kekuatan-kekuatan dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. 

Penelitian yang dilakukan Barakat (2014), menunjukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi 

bagi para pemegang saham. Dengan rasio profitabilitas yang tinggi akan menarik 

minat para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan, sehingga 

diminatinya saham perusahaan tersebut oleh para investor akan mengakibatkan nilai 

perusahaan tersebut akan meningkat (Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011). Hal ini 

didukung oleh penelitian Wulandari (2015) menemukan adanya pengaruh positif 

return on asset terhadap price book to value. Artinya, apabila rasio profitabilitas 

perusahaan tinggi maka akan menaikan nilai perusahaan, begitupun sebaliknya. 

Dari beberapa penelitian tsb menunjukkan semakin tinggi Kinerja Perusahaan 

maka Nilai Perusahaan akan semakin naik, sehingga dapatdirumuskan hipotesis sbb: 

H5 : Return on Assets(ROA) berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

(MVE) 

2.3.6.Hubungan Financial Distress (FD) dengan Nilai Perusahaan (MVE) 

Menurut Tamarani dan Efni (2015), financial distress berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitufinancial distress yang tinggi akan 
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menyebabkan menurunnya nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Ailando (2011) yang menemukan financial distress berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan harga saham. Hal ini karena naik 

turunnya harga saham berhubungan langsung dengan peningkatan dan penurunan 

nilai perusahaan yang akan menyebabkan terjadinya financial distress sehingga 

mengurangi kemakmuran pemilik saham. Sedangkan penelitian Steven dkk (2011) 

menemukan financial distress berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi tingkat kebangkrutan suatu 

perusahaan akan mengalami penurunan terhadap nilai perusahaan. 

Dari beberapa penelitian tersebut berikut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

resiko terjadinya financial distress makaakan semakin menurunkan nilai perusahaan, 

sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Financial Distress(FD) berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan 

(MVE) 

 

2.4.Kerangka Pemikiran Teoritis tentang DR, ROA, FD dan MVE 

Peneliti mengembangkan model analisi jalur dengan menggunakan program lisrel 

9.30 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Analisis jalur digunakan untuk 

melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat. 

Dengan demikian dalam model hubungan antar variabel tersebut, terdapat variabel 

independen yang dalam hal ini disebut variable Eksogen (Exogenous), dan variabel 

dependen yang disebut variabel endogen (endogenous) (Sugiyono, 2009). Nilai 

Perusahaan (MVE), Financial Distress (FD) dan ROAmerupakan variabel endogenyang 

menjadi perhatian dalam model ini. SedangkanDebt Ratio (DR) dari laporan keuangan 

yang diterbitkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi variable endogen. Dalam 

penelitian ini digunakan empat variabel yaitu DR, ROA, FD dan MVE. 

Menurut Brigham dan Houston isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang 

diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. Peningkatan hutang juga dapat diartikan 

pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya di masa yang 

akan datang, sehingga penambahan hutang akan memberikan sinyal positif. Ini karena 

perusahaan yang meningkatkan hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang yakin 
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H1 (-) 

H4 (-) 

H6 (-) 

H5 (+) 

H2 (+) 
H1 (-) 

H3 (-) 

dengan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal 

tersebut dan nilaiperusahaan akan meningkat. Hal tersebut dapat dipahami karena 

perusahaan yang berhasil membukukan laba yang meningkat, mengindikasikan 

perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik, sehingga dapat menciptakan 

sentimen positif para investor dan dapat membuat harga saham perusahaan meningkat. 

Meningkatkan harga dipasar, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan 

antara DR, ROA, dan FDterhadapMVE maka dapat disusun kerangka pemikiran 

teoritis seperti pada Gambar 2.1. 

 
 

   

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran teoritishubungan DR, ROA, FD danMVE 
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2.5. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu 

dianggap benar. Selain itu juga, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan 

diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan, teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, dan kerangka pemikiran, 

konsep-konsep dasar dan kerangka pemikiran di atas yang berkaitan dengan adanya 

pengaruh atau tidak adanya pengaruh signifikan dari variabel eksogen terhadap variabel 

endogen, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : DR berpengaruh langsung negatif terhadap ROA 

 

H2 : DR berpengaruh langsung positif terhadap FD 

 
H3 : ROA berpengaruh langsungnegatif terhadap FD 

 
H4 : DR berpengaruh langsung negatif terhadap MVE 

 
H5 : ROA berpengaruh langsung positif terhadap MVE 

 
H6 : FD berpengaruh langsung negatif terhadap MVE 

 
H7 : DR berpengaruh tidak langsung positif terhadap FD 

 

H8 : DR berpengaruh tidak langsung negatif terhadap MVE 

 

H9 : ROA berpengaruh tidak langsung positif terhadap MVE 

 

 

 

 

 

 

 




