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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

(Hayuningthias, 2017) pada penelitiannya menganalisis pengaruh struktur 

modal dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan 

di Bursa Efek Indonesia menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

serta struktur modal dan kinerja keuangan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

(Widyantari & Yadnya, 2017) menganalisis pengaruh struktur modal, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Metode analisis 

yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil analisis pada 

penelitian ini menemukan bahwa : 

1. struktur modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

2. profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.  

3. ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

(Lybryanta, 2017) menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

1. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadapnilai perusahaan. 
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2. Kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh 

leverage terhadap nilai perusahaan. 

3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

(Utomo, 2009) menyimpulkan, bahwa kebijakan hutang, kebijakan 

investasi dan kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hanya pendanaan saja yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dalam penelitiannya ini menggunakan regresi linier berganda. 

(Mulianti, 2010) menyatakan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan hutang dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan yang menggunakan 

analisis regresi linier berganda, ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan resiko bisnis dan kebijakan hutang 

berpengaruh negatif. 

(Pratama, 2014) yang meneliti tentang pengaruh Economic Value Added 

(EVA), profitabilitas, kebijakan dividend dan pertumbuhan penjualan terhadap 

harga saham. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Kesimpulan penelitiannya adalah Economic Value Added (EVA) dan 

profitabilitas, berpengaruh positif, sedangkan kebijakan dividend dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

Dalam penelitian (Kusumajaya, 2011) Hasil penelitian ini secara parsial 

menunjukkan bahwa profitabilitas,current ratio, solvabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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B. Kajian teori 

Hubungan struktur modal dan nilai perusahaan sesuai dengan Trade off 

Theory yang menyatakan bahwa peningkatan rasio hutang pada struktur modal 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, teori tersebut 

menjelaskan bahwa ketika stuktur modal berada diatas target titik optimal maka 

setiap peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Sedangkan 

hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan mendukung signaling 

theory yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai earning yang 

semakin meningkat merupakan signal bahwa perusahaan tersebut mempunyai 

prospek bagus di masa yang akan mendatang (Utami, 2008). 

1. Nilai Perusahaan 

Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan 

mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi 

barang dan atau jasa untuk dijual. Perusahaan ada karena akan menjadi sangat 

tidak efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak 

dengan pekerja dan para pemilik modal, tanah dan sumber daya lain untuk setiap 

tahap produksi dan distribusi yang terpisah. Sebaliknya, pengusaha biasanya 

masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga kerja 

untuk mengerjakan berbagai tugas dengan upah tertentu dan berbagai tunjangan 

lain. Kontrak yang umum semacam itu jauh lebih murah ketimbang sejumlah 

kontrak spesifik dan sangat menguntungkan baik bagi pengusaha maupun pekerja 

dan pemilik sumber daya lain. Perusahaan ada karena untuk menghemat biaya 

transaksi semacam itu. Dengan menginternalisasi berbagai transaksi (yaitu dengan 
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menjalankan berbagai fungsi dalam perusahaan), perusahaan juga menghemat 

pajak penjualan dan menghindari kontrol harga dan peraturan pemerintah yang 

berlaku hanya untuk transaksi antar perusahaan (Kusumajaya, 2011). 

Menurut (Husnan & dkk., 2013) nilai perusahaan atau juga disebut dengan 

nilai pasar perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. 

Menurut (Darminto, 2010) mengatakan: “Manajemen dalam mengelola 

aktiva secara efisien sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan maupun nilai 

perusahaan. Salah satu tugas mendasar dari manajer meningkatkan atau 

memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm). Nilai perusahaan 

menunjukkan nilai berbagai aset yang dimiliki perusahaan, termasuk surat-surat 

berharga yang telah dikeluarkannya”. 

2. Current Ratio 

Rasio likuiditas merupakan salah satu pengukur kinerja keuangan untuk 

menunjukkan perusahaan tersebut likuid atau tidak. Perusahaan dapat dikatakan 

likuid apabila memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Semakin 

panjangnya tahap yang dilalui untuk sampai menjadi kas, yang berarti waktu yang 

diperlukan untuk menjadi kas semakin lama, dan juga ketidakpastian nilai 

perusahaan (Hanafi, 2016). 

3. Earnings Per Share  

EPS adalah laba yang dapat dihasilkan dari setiap lembar saham yang 

mampu dihasilkan oleh perusahaan untuk investor. EPS adalah informasi dasar 

yang sering digunakan investor untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih yang siap dibagikan kepada para pemegang saham. 
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Tinggi rendahnya EPS tergantung pada laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan laba bersih yang besar menunjukkan 

kinerja yang baik di mata investor. Makin besar nilai EPS, semakin besar 

pengembalian yang diterima investor sehingga semakin menarik saham tersebut 

menyebabkan permintaan terhadap saham meningkat. Permintaan yang tinggi 

terhadap saham menyebabkan harga saham naik serta meningkatkan nilai PBV 

yang diukur berdasarkan harga saham. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

EPS berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Putra, 2007). 

Menurut (Sartono, 2010) definisi rasio profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan 

sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.  

Menurut (Kasmir, 2009)  definisi 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. 

Initinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. 

Pengertian rasio profitabilitas menurut (Fahmi, 2013), adalah: “Rasio 

profitabilitas yaitu untuk menunjukan keberhasilan perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan 

cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan 

keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 
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Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan 

perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva 

maupun investasi. 

4. Debt on Equity Ratio 

Menurut (Riyanto, 2004), pengertian solvabilitas adalah menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansiilnya apabila 

sekiranya perusahaan tersebut itu dilikuidasikan. Sedangkan menurut (Sugiarso 

dan Winarni, 2006),  mendefinisikan  Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk membayar hutang-hutangnya,  baik  utang  jangka  pendek maupun utang 

jangka panjang. 

(Munawir, 2007), memberikan pengertian struktur modal  adalah 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik  kewajiban  keuangan  jangka 

pendek maupun jangka panjang. Sedangkan  menurut  (Sutrisno, 2009), 

mendefinisikan Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. 

Struktur modal sebagai kemampuan organisasi bisnis untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya tepat pada waktunya. Untuk perusahaan asuransi definisi 

mengenai solvabilitas harus diatur oleh regulator, dalam hal ini Departemen 

Keuangan, karena menyangkut kekayaan masyarakat umum. Tingkat solvabilitas 

bagi sebuah perusahaan asuransi adalah nilai minimum dari uang dan surplus yang 

harus dijaga. Penggunaan hutang yang besar akan meningkatkan risiko walaupun 
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di sisi lain dapat meningkatkan pengembalian atas investasi. Kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang dan menanggung risiko yang diukur melalui 

DER berpengaruh terhadap keputusan investor dalam membeli saham perusahaan. 

Nilai DER yang rendah akan membuat investor merasa memiliki asuransi dari 

risiko gagal bayar terhadap hutang sehingga saham perusahaan akan banyak 

diminati dan menjadikan permintaan saham meningkat. Permintaan saham yang 

tinggi akan membuat harga saham naik dan nilai perusahaan juga akan meningkat 

(Kasmir, 2011). 

C. Pengembangan Hipotesis 

Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban utang jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aset lancar yang tersedia (Syamsudin, 2004). Apabila investor 

menganggap perusahaan sudah terlalu likuid, maka harga saham juga akan 

mengalami penurunan yang artinya terdapat aset produktif yang tidak 

dimanfaatkan oleh perusahaan, yang nantinya akan menambah beban karena biaya 

perawatan yang harus terus di bayar. 

Berdasarkan penelitian oleh (Hasania, 2016) menunjukkan bahwa current 

ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.Tingkat likuiditas yang 

tinggi memperkecil kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansil 

jangka pendek kepada kreditur. 

H1: Current ratio (CR) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Signaling theory yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai 

earning yang semakin meningkat merupakan signal bahwa perusahaan tersebut 
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mempunyai prospek bagus di masa yang akan mendatang (Utami, 2008). 

Perusahaan yang menghasilkan laba bersih yang besar menunjukkan kinerja yang 

baik di mata investor.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2007), menyatakan bahwa EPS 

mempunyai hubungan positif terhadap nilai perusahaan. EPS adalah laba yang 

dapat dihasilkan dari setiap lembar saham yang mampu dihasilkan oleh 

perusahaan untuk investor. EPS adalah informasi dasar yang sering digunakan 

investor untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih yang siap dibagikan kepada para pemegang saham. Tinggi rendahnya EPS 

tergantung pada laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan.  

Makin besar nilai EPS, semakin besar pengembalian yang diterima investor 

sehingga semakin menarik saham tersebut menyebabkan permintaan terhadap 

saham meningkat. Permintaan yang tinggi terhadap saham menyebabkan harga 

saham naik serta meningkatkan nilai PBV yang diukur berdasarkan harga saham. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka EPS berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

H2: Earnings per Share (EPS) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Struktur modal yang diukur menggunakan debt to equity ratio (DER) 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. mampu 

ditanggung perusahaan dalam membayar hutang sehingga meningkatkan 

kepercayaan investor. Teori struktur modal (trade-off theory) menjelaskan bahwa 

jika posisi struktur modal berada dibawah titik optimal maka setiap penambahan 

hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, jika posisi struktur 
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modal berada di atas titik optimal maka setiap penambahan hutang akan 

menurunkan nilai perusahaan. Penentuan struktur modal melibatkan adanya suatu 

pertukaran antara risiko dan pengembalian (Brigham & Houston 2006). 

Safrida (2008) yang menyatakan DER dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan dimana semakin besar struktur modal maka semakin berkurang 

kesempatan  nilai perusahaan naik. Menurut penelitian (Sukirni, 2012), rasio 

solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penggunaan hutang yang besar akan meningkatkan risiko walaupun disisi 

lain dapat meningkatkan pengembalian atas investasi. Kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang dan menanggung risiko yang diukur melalui DER 

berpengaruh terhadap keputusan investor dalam membeli saham perusahaan. Nilai 

DER yang rendah akan membuat investor merasa memiliki asuransi dari risiko 

gagal bayar terhadap hutang sehingga saham perusahaan akan banyak diminati 

dan menjadikan permintaan saham meningkat. Permintaan saham yang tinggi 

akan membuat harga saham naik dan nilai perusahaan juga akan meningkat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, struktur modal yang diukur dengan DER 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H3: Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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D. Kerangka Pemikiran 
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