
 
 

8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penulis dan tahun Judul penelitian Hasil penelitian 

(Astuti, 2018) 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Pengaruh struktur 

modal, profitabilitas, 

dan ukuran 

perusahaan terhadap 

nilai perusahaan 

(studi empiris pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek 

indonesia tahun 2013 

-2016). 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

struktur modal 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Sedangkan 

profitabilitas dan 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

(Dewi & Wirajaya, 

2013) Universitas 

Udayana 

Pengaruh Struktur 

Modal, Profitabilitas 

Dan Ukuran 

Perusahaan Pada Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 

1) struktur modal 

berpengaruh negatif 

dan signifikan pada 

nilai perusahaan, 2) 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

nilai perusahaan 3) 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

pada nilai perusahaan.  

 

(Efendi, 2016) 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Pengaruh Struktur 

Modal, Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan 

Dan Likuiditas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bei 

Periode 2010-2014) 

 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

struktur modal tidak 

berpengaruh pada nilai 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan, dan 

likuiditas berpengaruh 

negative terhadap nilai 

perusahaan. 
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(Tambunan, Saifi, & 

Hidayat, 2017) 

Universitas Brawijaya 

Pengaruh good 

corporate governance 

terhadap nilai 

perusahaan (studi 

pada perusahaan sub 

sektor food and 

beverages yang 

terdaftar di bei tahun 

2012-2015) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

(1) kepemilikan 

institusional, 

komisaris independen, 

dan komite audit 

berpengaruh secara 

bersama-sama atau 

simultan terhadap nilai 

perusahaan (Tobin’s 

Q); (2) berdasarkan 

hasil uji t yang telah 

dilakukan, diantara 

variabel kepemilikan 

institusional, 

komisaris independen, 

dan komite audit yang 

memiliki pengaruh 

paling dominan 

terhadap nilai 

perusahaan (Tobin’s 

Q) adalah variabel 

kepemilikan 

institusional. 

(Fauzi, 2014) 

Universitas Riau  

Pengaruh Indeks 

Good Corporate 

Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan Di Iicg 

Dari Tahun 2007-

2010 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

indeks GCG 

mempengaruhi ROE 

secara parsial, tetapi 

tidak 

ROI 

Penelitian-penelitian di atas diambil dan digunakan sebagai bahan 

referensi karena terdapat variabel – variabel yang sama serta variabel 

dependennya yang berupa nilai perusahaan. Banyaknya peneletian-

penelitian terdahulu tentang nilai perusahaan dengan variabel-varibel 

independennya yang berbeda-beda serta hasil yang juga bermacam-macam, 

dan terdapat perbedaan populasi penelitian, sehingga membuat peneliti 

ingin meneliti lebih lanjut serta membuktikan pengaruh dengan variable 

independen struktur modal, profitibalitas, ukuran perusahaan dan Good 



10 
 

 

Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan objek penelitian 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan (Agency Theory)  

Menururt Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah teori 

yang menjelaskan pemisahan pengendalian pada perusahaan yang 

berdampak pada timbulnya hubungan antara agen dan principal. Agen 

adalah manajemen yang mengelola perusahaan sedangkan principal adalah 

pemilik atau pemegang saham. Para pemegang saham menghendaki para 

agen bertindak atas kepentingan mereka sehingga pemegang saham 

mendelegasikan wewenang kepada agen untuk menjalankan perusahaan. 

Pada penelitian ini teori agensi mempunyai peran sebagai dasar praktik 

bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan 

memberikan kemakmuran kepada principal. Dalam hal pengambilan 

keputusan, teori ini berkaitan dengan perilaku atau behaviour dari agent 

yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan untuk kepentingan 

para pemegang saham. 

 

2. Tujuan Laporan Keuangan 

 Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.01 tahun 2015, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur 

dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan 
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keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bemanfaat bagi sebagian besar 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. 

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas pengunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai entitas meliputi aset, liabilitas, ekuitas, 

penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari 

dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus 

kas. 

 Menurut (Suwardjono, 2014:156) Tujuan pelaporan disusun atas 

dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas 

yang menguntungkan merupakan focus atau kepentingan umum/bersama 

(common interest) dari berbagai pengguna informasi. Dengan kata lain, 

meskipun lingkup tujuan pelaporan harus cukup luas, berbagai pemakai 

dianggap banyak berkepentingan dengan keputusan investasi dan kredit.  

3. Nilai perusahaan  

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tercermin 

pada harga saham perusahaan. Indikator yang dapat diperhatikan oleh para 

calon investor dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam 

kinerjanya adalah dengan melihat dari nilai perusahaan tersebut. Menurut 

(Brigham & Houston, 2010) salah satu aspek yang bisa dijadikan sebagai 
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komponen dalam menilai baiknya suatu nilai perusahaan adalah dengan 

melihat harga saham dari perusahaan itu. Dapat dijelaskan bahwa nilai 

perusahaan adalah saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang 

diterbitkan dalam pasar modal yang bertujuan menarik minat investor 

untuk membeli saham perusahaan tersebut dengan harga yang sudah 

ditetapkan dan harus dibayarkan apabila pihak investor ingin memiliki 

perusahaan tersebut. Tingginya nilai perusahaan dapat memberikan 

gambaran perusahaan yang artinya perusahaan mampu memaksimalkan 

nilai perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan dapat 

memberikan kepuasan terhadap pemegang saham. Oleh karena itu nilai 

perusahan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para 

calon investor. Semakin tinngi nilai perusahaan maka akan semakin tinggi 

juga kepuasan serta kemakmuran yang dirasakan oleh para pemegang 

saham.  

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori agensi mempunyai 

peran sebagai dasar praktik bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan 

nilai perusahaan dan memberikan kemakmuran kepada principal. Dalam 

hal pengambilan keputusan, teori ini berkaitan dengan perilaku atau 

behaviour dari agent yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan 

untuk kepentingan para pemegang saham. 

Menurut (Brigham & Houston, 2010) tedapat beberapa pendekatan 

analisis rasio dalam penelitian market value, terdiri dari pendekatan price 

earning rasio (PER), price book value rasio (PBVR), market book ratio 
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(MBR), dividend yield rasio, dan devidend payout ratio (DPR). Rasio 

harga saham terhadap nilai buku perusahaan atau price book value (PBV), 

menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relative 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV yang tinggi 

mencerminkanharga saham yang tinggi dibandingkan nilai buku perlembar 

saham. Semakintinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan 

menciptakan nilai bagi pemegang saham. 

4. Struktur Modal  

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang  

merupakan cerminan antara keseluruhan modal eksternal dan modal 

sendiri dimana keduanya tersebut harus berimbang. Menurut (Riyanto, 

2011:22) Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana 

mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal 

sendiri. struktur modal yang semakin tinggi akan meningkatkan resiko 

kebangkrutan perusahaan sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan. 

Keputusan untuk memilih sumber pendanaan merupakan keputusan bidang 

keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Apabila perusahaan ingin 

meningkatkan nilai perusahaan maka perusahaan harus mencari tambahan 

dana yang tepat untuk pengembangan usaha, misalnya melalui pasar 

modal. 

Model trade off theory mengasumsikan bahwa struktur modal 

perusahaan merupakan hasil trade-off dari keuntungan pajak dengan 

menggunakan hutang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat 
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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 utang 

masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan hutang 

sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. Pada 

intinya teori trade off menunjukkan bahwa nilai perusahaan dengan hutang 

akan semakin meningkat dengan meningkatnya pula tingkat hutang. 

Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya pada 

sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan hutang justru 

menurunkan nilai perusahaan. 

Struktur modal pada penelitian ini menggunakan debt to equity rasio 

(DER), Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total 

pinjaman (hutang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan.  

5. Profitabilitas  

Profitabilitas Profit atau laba adalah pendapatan yang dikurangi 

beban selama periode bersangkutan. Menurut (Brigham & Houston, 2010) 

profitabilitas adalah rasio yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh 

kebijakan keuangan dan keputusan opesional atau Kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Penanaman saham yang dilakukan Para investor 

pada perusahaan adalah tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan return 

atau pengembalian, Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh 

laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga 

menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik.  
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Pada penelitian ini teori agensi muncul apabila suatu perusahaan 

mengalami laba, maka pihak manager (agent) mempunyai tujuan lain yaitu 

lebih mementingkan diri sendiri untuk kesejahteraan pribadi tanpa 

mementingkan pihak principal. 

Beberapa pengukuran dalam menghitung rasio profitabilitas :  

1) Return on total assets (ROA) 

Pengembalian atas total aktiva dihitung dengan membagi 

laba bersih sebelum bunga dan pajak terhadap rata- rata total aktiva. 

Rasio ini menilai efektivitas dan intensitas aktiva dalam 

menghasilkan laba. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

2) Basic earning power (BEP) 

Kemampuan dasar untuk menghasilkan laba dihitung dengan 

membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total 

aset. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dari aset perusahaan, sebelum pengaruh pajak dan leverage.  

𝐵𝐸𝑃 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3) Return on equity (ROE) 

Pengembalian atas total ekuitas dihitung dengan rata-rata 

ekuitas pemegang saham. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan yang 

tersedia bagi pemegang saham.  
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𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 

6. Ukuran Perusahaan  

Menurut (Brigham & Houston, 2010) Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari 

total aset, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total 

aktiva perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar dapat melakukan 

akses ke pasar modal dalam memperoleh pendanaan lebih mudah. 

Sedangkan perusahaan yang masih baru dan perusahaan kecil akan 

mengalami banyak kesulitan dalam akses ke pasar modal. Maka dapat 

diartikan bahwa perusahaan besar memiliki tingkat fleksibilitas dan 

kemampuan untuk mendapatkan dana dengan lebih mudah dan Perusahaan 

yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan 

sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka 

waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan 

besar relatif lebih stabil.  

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1995, ukuran perusahaan 

terbagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Perusahaan Kecil  

Perusahaan kecil yang dimaksudkan di sini adalah suatu 

perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta 

rupiah tidak termasuk bangunan dan tanah, memiliki hasil penjualan 

minimal 1 milyar rupiah/tahun 
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b. Perusahaan Menengah  

Perusahaan menengah yang dimaksud adalah perusahaan yang 

memiliki kekayaan bersih antara 1 milyar sampai 10 milyar rupiah 

termasuk bangunan dan tanah, memiliki hasil penjualan lebih besar 

dari 1 milyar rupiah dan kurang dari 50 milyar rupiah. 

c. Perusahaan Besar 

Perusahaan besar yang dimaksud adalah perusahaan yang 

memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 milyar termasuk bangunan 

dan tanah, memiliki hasil penjualan lebih dari 50 milyar rupiah/tahun. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, jumlah penjualan, rata-rata 

tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva perusahaan tersebut. Maka dari 

hal tersebut muncul agensi teori dimana perusahaan yang berukuran besar 

akan mengungkapkan informasi lebih banyak, sehinggan muncul upaya 

mengurangi biaya keagenan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan nilai Log n Total Aset karena dalam menilai ukuran 

perusahaan, total aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. 

7. Good Corporate Governance 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat 

peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, 

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 

internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban 
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mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan. 

Good Corporate Governance (GCG) digunakan sebagai pedoman 

dan pengendalian perusahaan sehingga tercipta suatu tata hubungan yang 

baik, adil, dan transparan di antara pihak-pihak yang terkait dan memiliki 

kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan. Hal ini membuat Good 

Corporate Governance perlu diterapkan pada setiap perusahaan terutama 

perusahaan publik (BUMN). Dalam rangka melaksanakan praktik Good 

Corporate Governance terdapat lima prinsip dasar yang harus selalu 

menjadi acuan dalam penyelenggaraan perusahaan, yaitu : 

a. Transparansi (Transparency) 

b. Akuntabilitas (Accountability) 

c. Keadilan (Fairness) 

d. Responsibilitas (Responsibility) 

e. Kemandirian (Independency) 

Dalam penelitian ini permasalahan keagenan dapat diatasi dengan 

diterapkannya Good Corporate Governance (GCG). GCG dalam hal ini 

berperan penting, dimana pengelola perusahaan harus diawasi dan 

dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan 

dengan kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Pengukuran Good Corporate Governance diukur menggunakan Corporate 

Governance Perception Index (CGPI). Corporate Governance Perception 

Index (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG 
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berupa pemberian skor yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu The 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).  

 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

Perbandingan antara modal eksternal jangka panjang dengan modal 

sendiri sering disebut dengan struktur modal yang merupakan aspek penting 

bagi setiap perusahaan karena mempunyai efek langsung terhadap posisi 

finansial perusahaan. Dengan aktiva berwujud yang cukup besar maka 

perusahaan akan lebih suka untuk menggunakan hutangnya dalam proporsi 

yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan aktiva tak 

berwujud besar meskipun yang terakhir ini memiliki kesempatan tumbuh 

lebih baik (Hermuningsih 2013). Struktur modal yang optimal berdasarkan 

teori trade-off dari leverage sering didefinisikan sebagai penyeimbangan 

manfaat dari pendanaan dengan hutang. Trade off theory menjelaskan 

bahwa jika posisi struktur modal berada di bawah titik optimal maka setiap 

penambahan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, 

setiap jika posisi struktur modal berada di atas titik optimal maka setiap 

penambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, 

dengan asumsi titik target struktur modal optimal belum tercapai, maka 

berdasarkan trade off theory memprediksi adanya hubungan yang positif 

terhadap nilai perusahaan. 
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Hermuningsih (2013) membuktian  bahwa struktur modal positif 

dan secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. berdasarkan hal di 

atas, maka 

H1 : struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

2. Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas adalah cermin dari kemampuan perusahaan untuk 

seberapa besar laba/keuntungan yang dapat diperoleh. Semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba per saham 

yang dihasilkan yang nantinya akan membuat investor lebih tertarik kepada 

perusahaan. 

Widyantari dan Yadnya (2017) dalam penelitiannya membuktian 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  Analisa (2011)  juga membuktikan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. berdasarkan 

hal di atas, maka 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan terhadap Nilai perusahaan   

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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Efendi (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Analisa (2011)  

juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan  

Penerapan good corporate governance adalah untuk menciptakan 

dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan secara 

berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang yaitu melalui adanya 

peningkatan kinerja manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan  

Tambunan, saifi dan hidayat ( 2017) dalam penelitiannya 

membuktian bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan 

komite audit berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap nilai 

perusahaan. berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, diantara variabel 

kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit yang 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap nilai perusahaan adalah 

variabel kepemilikan institusional. 

H4 : Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.  
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