
 
 

8 
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Profitabilitas menunjukkan adanya pengaruh signifikan dengan arah 

yang positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

mendapatkan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki prospek masa 

depan yang baik. Profitabilitas yang tinggi akan menjadi daya tarik tersendiri 

bagi investor. Investor akan beranggapan bahwa tingkat profitabilitas yang 

tinggi akan memungkinkan untuk meraka mendapatkan return saham yang 

tinggi pula.  

Ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Sudiani & Darmayanti 

(2016) dan Novari & Lestari (2016) tentang pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahan. Peneliti di atas menyatakan bahwa nilai perusahaan mampu 

meningkat apabila perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitasnya. 

Peningkatan profitabilitas akan berdampak pada respon investor yang 

mengarah ke positif. Permintaan saham akan meningkat apabila investor 

banyak yang tertarik terhadap perusahaan. permintaan saham yang banyak 

tersebut mampu membuat harga saham perusahaan meningkat dan akan 

membuat nilai tambah bagi perusahaan. 

Astriani (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahan. Laba yang cenderung tidak stabil dan berfluktuatif 

penyebab tidak adanya pengaruh antara profitabilitas dengan nilai 

perusahaan. Profitabilitas yang tidak stabil akan membuat investor merasa 
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khawatir akan tingkat pengembalian yang akan diterimanya. 

Ketidaktertarikan investor ini dapat berdampak pada nilai perusahaan yang 

tidak baik. 

Investment opportunity set menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

mengelola aset yang dimiliki agar memiliki nilai tambah bagi perusahaan. 

Selain itu ini menunjukan bahwa perusahaan mampu mengambil kesempatan 

investasi melalui pengeluaran atau biaya untuk kesempatan invstasi yang 

dimiliki perusahaan dimasa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyanti 

& Astuti (2018) dan Suartawan & Yasa (2014) menyatakan bahwa investment 

opportunity set berpengaruh dengan arah yang positif terhadap nilai 

perusahaan. Ini membuktikan bahwa perusahaan berhasil mengelola aset-aset 

perusahaan dengan sangat baik dan pengeluaran biaya investasi yang tepat 

sasaran. Kedua peneliti percaya bahwa kegiatan investasi yang telah 

dilakukan akan memeberikan peluang investasi baru yang semakin besar bagi 

kesejahteraan perusahaan. Prabowo, dkk (2018) dalam penelitiaanya tentang 

pengaruh investment opportunity set terhadap nilai perusahaan dengan harga 

saham sebagai variabel intervening. Hasil yang diperoleh yaitu investment 

opportunity set berpengaruh dengan arah yang negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Free cash flow menunjukkan adanya sejumlah dana bersih setelah 

reinvestasi. Free cash flow disini diharapkan mampu memberikan 

kesejahteraan bagi pemegang saham. Para investor akan menuntut haknya 

ketika diperusahaan terdapat kas bebas. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Mardasari (2014) dan Susilo, dkk (2018) menyatakan bahwa free cash flow 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. tingkat 

free cash flow yang rendah membuat investor enggan untuk memberi dananya 

kepada perusahaan. free cash flow yang rendah menandakan perusahaan 

belum memiliki nilai yang baik. 

Kepemilikan manajerial mencerminkan sikap pengambilan keputusan 

yang dimiliki oleh para manajer perusahaan. Sikap dalam mengambil 

keputusan ini harus tepat sasaran agar dapat memaksimalkan perusahaan dari 

segala kegiatan operasionalnya. Pemaksimalan kegiatan operasional ini akan 

diimbangi dengan peningkatan nilai perusahaan dimasa mendatang. 

Padnyawati & Kusumawati (2018) menganalisis tentang pengaruh struktur 

kepemilikan manajerial pada nilai perusahaan dengan kebijakan dividen 

sebagai variabel intervening. Hasil dari penelitian tersebut adalah struktur 

kepemilikan manajerial memeliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini memiliki arti bahwa nilai perusahaan akan 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kepemilikan manajerial. Teori agensi 

dirasakan cukup mampu meminimalisir permasalahan yang terjadi antara 

pemegang saham dengan  manajer. 

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2014) dan Hidayah 

(2015) tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Ini memeiliki arti bahwa semakin besar proporsi 

kepemilikan manajerial akan meningkatkan nilai perusahaan. Manajer akan 
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cenderung memaksimalkan kegiatan operasional untuk memperoleh 

peningkatan keuntungan. Karena proporsi terbanyak pembagian 

pengembalian ada pada manajerial, maka proporsi pembagian yang terbanyak 

ada kepada manajerial perusahaan 

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, akan menambahkan 

variabel baru yaitu free cash flow. Variabel ini dipilih karena menurut peneliti 

variabel ini masih jarang dibahas oleh penelitian sebelumnya. Peneliti 

menggunakan perusahaan sektor kontruksi dan bangunan selama tiga tahun 

pengamatan dari 2016-2018. Dengan alasan perkembangan pembangunan di 

Indonesia telah menuju kearah peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan 

beberapa proyek besar yang dilakukan baik dari perusahaan pemerintah 

maupun non pemerintah. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Sinyal 

Martono dkk dalam Juliana & Saerang (2015) menyebutkan bahwa 

signaling theory adalah teori yang melihat pada tanda-tanda tentang 

kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. teori sinyal menyatakan 

bahwa sinyal pada pasar akan muncul bagi perusahaan yang memiliki 

kualitas yang baik. Dengan adanya hal ini diharapkan pasar mampu 

membedakan perusahaan yang berkualitas buruk maupun perusahaan yang 

berkualitas baik. Agar mendapatkan sinyal bagi dari pesar, maka 

perusahaan harus mampu mepresepsikan baik supaya tidak mudah ditiru 

oleh perusahaan yang mempunyai kualitas yang buruk. 
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Suatu informasi yang dipublikasi perusahaan akan memeberikan 

suatu sinyal bagi investor untuk memutuskan aktivitas investasinya. Jika 

pengumuman akan mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan 

bereaksi pada waktu publikasi tersebut diterima oleh pasar Choriliyah, 

Sutanto, & Hidayat (2016). Sedangkan Jogiyanto (2010) menyatakan 

bahwa peristiwa yang mengandung informasi akan memberikan pertanda 

atau sinyal positif atau negatif bagi investor dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi. Lingkungan yang kompetitif akan memunculkan suatu sinyal. 

Dalam literatur ekonomi dan keuangan, teori sinyal dimaksudkan 

untuk secara eksplisit mengungkapkan bukti bahwa pihak-pihak di dalam 

lingkungan perusahaan (corporate insider yang terdiri dari officers dan 

directors) umumnya memiliki informasi yang lebih bagus tentang kondisi 

perusahaan dan prospek masa depan dibandingkan dengan pihak luar, 

misalnya investor, kreditor, atau pemerintah, bahkan pemegang saham 

(Gumanti, 2009). Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki lebih 

banyak informasi daripada pihak luar yang juga memiliki kepentingan di 

perusahaan. 

2. Teori Keagenan 

Dalam lingkup perusahaan, manajemen bertindak sebagai agen 

yang diberi tugas menjalankan perusahaan dengan baik oleh principal, 

sedangkan pemegang saham bertindak sebagai principal pihak pemberi 

tugas untuk manajemen dalam menjalakan perusahaan dengan baik. 

Hubungan tersebut memberi konsekuensi, bahwa manajemen 
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berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah ditugaskan oleh 

principal (Kholmi, 2010). Tujuan teori agensi adalah untuk menyelesaikan 

masalah yang terjadi diantara agen dan principal. Dalam 

mengoptimalisasikan labanya perusahaan dituntut untuk bijak 

mengalokasiakan labanya untuk kegiatan operasional kembali perusahaan. 

namun disisi lain para pemegang saham menginginkan return atas 

investasi yang diberikan.  

3. Nilai Perusahaan 

Menurut Noerirawan (2012), nilai perusahaan merupakan kondisi 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses 

kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan 

sampai dengan saat ini. Ada beberpa jenis nilai perusahaan berdasarkan 

metode perhitungan yang digunakan yaitu: 

a. Nilai Nominal, ialah nialai yang tercantum secara formal dalam 

anggaran dasar perseroan disebutkan secara eksplisit dalam neraca 

perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. 

b. Nilai Pasar, sering disebut nilai kurs ialah harga yang terjadi dari 

proses  tawar  menawar  di  pasar  saham.  Nilai  ini  hanya bisa ditentu 

-kan jika saham perusahaan dijual dipasar saham. 

c. Nilai Intrinsik, ialah konsep yang paling abstrak karena mengacu 

kepada perkiraan nialai rill suatu perusahaan.nilai perusahaan dalam 

konsep ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai 
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perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan 

menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 

d. Nilai Buku, ialah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara 

total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. 

e. Nilai Likuidasi, ialah nilai jual seluruh aset perusahaan setalah 

dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat 

dihitung sama dengan nilai buku yaituh berdasarkan neraca performa 

yang disiapkan ketika duatu perusahaan akan dilikuidasi. 

Nilai perusahaan dapat diukurengan menggunakan harga saham 

menggunakan rasio yang disebut  rasio penilaian. Menurut Sudana (2011), 

rasio penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaiann kinerja 

saham perusahaan yang telahh diperdagangkan di pasar modal. 

Rasio penilaian memberikan informasi seberapa besar masyarkat 

menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli 

saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. 

Berikut ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung nilai 

perusahaan: 

a. Price Earning Ratio (PER) 

Ratio ini menunjukan berapa banyak jumlah uang yang rela 

dikeluarkan oleh investor untuk membayar setiap dolar laba yang 

dilaporkan (Brigham dan Houton, 2006). Ratio ini digunakan untuk 
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mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan 

dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham. 

Ratio ini digunakan untuk melihat bagaimana pasar menghargai 

kinerja perusahaan yang dicerminkan dengan earning per share yang 

dimiliki perusahaan. Price earning ratio berfungsi untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya dimasa yang 

akan datang. Semakin besar price earning ratio, maka semakin besar 

pula kemungkinan prusahaan untuk tumbuh sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, hal ini dikarenakan oleh peningkatan 

harga saham peusahaan. Rumus dari price earning ratio adalah sebagai 

berikut: 

     
                      

                 
 

b. Price to Book Value (PBV) 

Rasio ini menunjukkan harga saham yang dipergunakan 

overvalued atau undervalued nilai buku saham tersebut (Fakhuddin 

dan Hadianto, 2001). Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai 

price to book value, maka akan meningkatkan kepercayaan pasar akan 

prospek perusahaan. 

Price to book value menunjukkan seberapa jauh suatu 

perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap 

jumlah modal yang diinvestasikan. Bagi perusahaan yang berjalan 

dengan baik, umumnya rasio ini akan mencapai diatas satu. Hal ini 
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menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. 

Semakin besar price to book value semakin tinggi perusahaan dinilai 

oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah 

ditanamkan di perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menilai price 

to book value adalah: 

     
                      

                    
 

c. Tobin’s Q 

Rasio ini digunakan dalam mengukur nilai perusahaan, metode 

ini dikemukanan oleh James Tobin. Tobin’s Q dihitung dengan 

membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku 

ekuitas perusahaan (Weston dan Copeland, 2001). Rasio ini lebih 

unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku karena rasio ini 

fokus pada berapa nilai perusahaan saat ini secara reltif terhadap 

berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini. Rumus 

Tobin’s Q adalah: 

   
(      )

(      )
 

4. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah suatu perbandingan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait 

penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. 

Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah keputusan kebijakan 

yang telah dilaksanakan oleh manajemen perusahaan. Rasio profitabilitas 
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digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan 

yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang akan memepngaruhi 

catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standart 

akuntansi. Rasio profitabilitas juga berguna untuk menilai keefektifan dari 

kegiatan operasional sebuah perusahaan. 

Rasio ini diperlukan untuk mencatat transaksi keuangan yang 

biasanya dinilai oleh investor dan kreditur untuk menilai jumlah laba 

investasi yang akan diperoleh investor dan besaran laba perusahaan untuk 

menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada debitur sehingga 

terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Dalam melihat efisiensi dan 

efektifitas perusahaan seringkali yang menjadi perhatian utama adalah laba 

hasil penjualan dan investasi perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio 

profitabilitas maka kondisi perusahaan akan semakin baik. Tingkat 

pendapatan dan aruss kas dapat dilihat dari tingginya tingkat laba dan 

efisiensi perusahaan.  

Rasio profitabilitas merupakan pengungkapan hasil akhir yang 

dilakukan oleh manajemen dalam menentukan seluruh kebijakan keuangan 

dan keputusan operasional yang dilakukan oleh manajemen suatu 

perusahaan. Rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk menghitung 

kemampuan perusahaan dalam menghaasilkan laba adalah sebagai berikut 

a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Maargin) 

Margin laba kotor merupakan salah satu rasio profitabilitas 

yang digunakan untuk menilai persentase laba kotor terhadap 
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pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Margin laba kotor 

digunakan untuk mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau 

biaya produksi. Semakin besar nilai margin laba kotar maka semakin 

baik kinerja operasional perusahaan, yang mana hal ini menujukkan 

harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan. Jika 

sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam kegiatan operasional. 

Rumus yang digunakan margin laba kotor sebagai berikut : 

                     (
            

             
      ) 

b. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Margin laba bersih merupakan keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan (Kasmir, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa margin laba bersih adalah pengukuran laba 

setelah pajak dibandingan dengan total penjualan. Cara kerja 

manajemen dapat dibuktikan dengan mengelola profit marginnya 

setelah dikurangkan dengan pajak dan dapat dibuktikan juga dengan 

total penjulan yang telah didapatkannya.  

Apabila total penjualan dan laba setelah pajak itu menunjukkan 

hasil yang baik perusahaan akan mampu menyisakan margin tertentu 

untuk kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah bersedia 

memberikan dananya untuk kegiatan operasional perusahaan. Di dalam 

pasar modal informasi tinggi rendahnya laba akan menjadi sangat 
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sensitif bagi investor, maka dari itu investor memerlukan beberapa 

pertimbangkan sebelum menanamkan modalnya. 

Penentu yang sering diindikasikan sebagai dasar melihat besar 

kecilnya laba ialah pendapatan penjualan dan laba usaha. Tingkat 

penjualan yang tinggi akan membuat profit margin tinggi. Hal ini 

disebabkan karena peningkatan penjualan lebih besar dari biaya 

operasi. Disisi lain apabila tingkat penjualan lebih rendah maka 

perusahaan tidak bisa memaksimalkan profit marginnya ini disebabkan 

oleh perusahaan yang tidak mampu memaksimalkan jumalh penjualan 

yang telah ditetapkan.  

Dengan kata lain juga bahwa perusahaan mengeluarkan biaya 

operasi yang terlalu tinggi yang tidak diimbangi dengan peningkatan 

penjualan. Investor akan memiliki kepercayaan pada perusahaan yang 

mampu membuat dirinya profitable. Rumus yang dapat menghitung 

margin lab bersih, sebagai berikut : 

                   
                 

     
       

c. Rasio Pengembalian Aset (Return on Assets Ratio) 

Return On Assets (ROA)  adalah rasio yang menunjukkan hasil 

pengembalian atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan 

(Kasmir, 2012). ROA memberikan penilaian yang lebih baik bagi 

perusahaan dalam mengefisiensikan aset untuk memperoleh 

keuntungan. Aset yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan 

yang diperoleh dari modal sendiri ataupun modal asing yang telah 
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diubah perusahaan menjadi harta perusahaan yang akan digunkan 

untuk kelangsungan hidup perusahaan.  

ROA digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba secara keseluruhan. ROA akan berpengaruh 

terhadap harga saham, yang secara otomatis pula akan meningkatkan 

nilai perusahan. Hal ini dinyatakan karena apabila nilai ROA semakin 

meningkat maka semakin baik asset yang diproduksi untuk 

memperoleh keuntungan bersih. Dengan kemampuan perusahaan 

meningkatkan keuntungan bersih membuat para investor memiliki 

daya tarik untuk menginvestasikan dananya. 

ROA digunakan untuk menilai apakah manajemen telah 

menapatkan imbalan (pengembalian) yang mamadai atas seluruh aset 

yang dimilikinya. ROA sering digunakan manajemen puncak untuk 

mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multinasional 

(Simamora, 2000). Menurut Munawir (2007) besarnya ROA 

dipengaruhi oleh dua factor, yaitu : 

1) Turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aset yang 

digunakan untuk operasi. 

2) Profit margin, artinya besarnya keuntungan operasi yang 

dinyatakan persentase dan jumlah laba bersih. Ini mengukur 

tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang 

dihubungkan dengan penjualannya. 
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Rumus ROA adalah sebagai berikut : 

     
                 

            
       

d. Rasio Pengembalian Ekuitas (Return on Equity) 

Rasio pengembalian ekuitas atau return on equity adalah rasio 

untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri 

(Kasmir, 2012).  Rasio ini menghubungkan antar laba bersih yang 

diperoleh dari aktivitas operasi perusahaan dengan jumlah modal 

sendiri yang dimiliki. Rasio pengembalian ekuitas menjadi rasio yang 

penting bagi pera pencari informasi (investor) mengenai keuntungan 

yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan. 

Pengertian lain dari pengembalian ekuitas ini adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham (Handono, 

2009). Pandangan lain tentang ROE dalah sejauh mana perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan laba 

atas ekuitas. 

Rasio ini merupakan suatu rasio dari sudut pandang investor. 

Dana investor harus digunakan seefisien mungkin agar mendapatkan 

tingkat pegembalian ekuitas yang maksimal. Untuk mengindikasikan 

bahwa dana investor telah digunakan secara efektif dan efisien maka 

tinggi rendahnya ROE harus diperhatikan. Pengembalian ekuitas ini 

akan berdampak pada harga saham, karena semakin tinggi nilai ROE 

yang didapat maka perusahaan memiliki peluang untuk memberikan 



22 
 

 
 

pendapatan kepada para pemegang saham. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung Return of Equity, adalah : 

     
                

            
       

5. Invesmentt Opportunity Set 

Invesment opportunity set (IOS) merupakan keputusan investasi 

dalam bentuk kombinasi antar aset yang dimiliki (asset in place) dan 

pilihan investasi yang akan datang (Myers, 1997) dalam (Hidayah, 2015). 

Dalam arti lain bahwa IOS merupakan pilihan investasi dimasa depan 

yang memiliki return yang cukup tinggi sehingga mampu membuat nilai 

perusahaan meningkat. Besarnya nilai perusahaan bergantung pada 

berbagai pengeluaran oleh yang ditetapkan pihak manajemen dimasa 

mendatang (Gaver & Gaver, 1993). 

Bagi perusahaan, IOS akan digunakan untuk kesempatan 

berkembang. Namun tidak semua perusahaan dapat melakukan IOS untuk 

masa mendatang. Pengeluaran yang cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai kesempatan investasi yang hilang, itu merupakan salah satu 

contoh perusahan yang tidak dapat melakukan IOS. Oleh sebab itu, apabila 

perusahaan berada pada kondisi baik maka perusahaan cenderung akan 

menyalurkan dana yang dimilikinya untuk investasi kembali daripada 

digunakan untuk membayar dividen pemegang saham. Ini berlaku juga 

sebaliknya, apabila perusahaan dalam kondisi mengalami pertumbuhan 

yang lambat maka perusahaan lebih baik dananya dalam bentuk dividen 

kepada pemegang saham untuk menghindari adanya over invesmet. 
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Nilai IOS yang tinggi bias diperoleh dari peningkatan penjualan. 

Dalam meningkatkan jumlah penjualan, maka perusahaan memerlukan 

biaya yang besar. Biaya ini bisa didapat dari dalam perusahaan sendiri 

maupun dari pihak luar. Ada beberapa jenis investment opportunity set, 

sebagai berikut : 

a. Proksi berbasis harga, merupakan proksi terbaik dari kinerja 

perusahaan karena menggambarkan kinerja perusahaan dimasa lalu 

dan prospek di masa datang. Proksi berbasis harga didasari pada suatu 

ide bahwa perusahaan yang bertumbuh memiliki nilai pasar yang lebih 

tinggi secara relatif dari pada aset - aset yang dimiliki. 

b. Proksi berbasis investasi, merupakan pengungkapan bahwa suatu 

kegiatan investasi yang berkaitan secara positif dengan nilai IOS 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki IOS tinggi seharusnya 

memiliki suatu tingkatan investasi yang tinggi pula dalam bentuk aset 

di tempat atau aset yang diinvestasikana untuk waktu yang lama dalam 

suatu perusahaan. 

c. Proksi berbasis varian, didasari oleh suatu pilihan akan jadi lebih 

bernilai sebagai variabilitas dari return dengn mendasarkan pada 

peningkatan aset (Kallapur & Trombley, 1999). Menurut Subekti dan 

Indra proksi berbasis varian berdasarkan gagasan bahwa suatu opsi 

akan menjadi bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk 

memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh. 
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6. Free Cash Flow 

Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi tentang 

penerimaan kas dan pembayaran kas suatu entitas pada periode tertentu. 

Arus kas bebas (free cash flow) adalah arus kas yang benar-benar terjadi 

untuk dibayarkan kepada investor (pemegang saham dan pemilik utang) 

setalah perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap, produk baru, dan 

modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang 

berjalan (Brigham & Houston, 2010). Free cash flow atau aliran bebas 

adalah kelebihan kas yang diperlukan untuk mendanai semua proyek yang 

memiliki net present value positif setelah membaginya dengan dividen 

(Jansen, 1986).  

Investasi yang tinggi cenderung akan menghasilkan free cash flow 

yang tinggi pula. Dengan adanya free cash flow tersebut perusahaan 

berhak menggunakan kelebihan kas tersebut untuk memenuhi kewajiban 

atau kebutuhan lainnya. Meskipun disebut free cash flow, manajemen 

tidak bisa menggunakan arus kas ini sebebasnya. Manajemen harus 

mampu mengalokasikan dana dari free cash flow untuk mengembangkan 

usaha, karena dana sisa dari free cash flow ini dapat digunakan untuk 

memaksimalkan operasional perusahaan  yang mana dana tersebut 

diperoleh dari dalam perusahaan sendiri tanpa harus meminjam dari pihak 

ketiga. Konsep free cash flow memfokuskan pada kas yang dihasilkan dari 

aktivitas operasi setelah digunakan untuk kebutuhan reinvestasi (Murhadi, 

2013). Terdapat dua macam free cash flow, sebagai berikut: 
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a. Free cash flow to the firm (FCFF) merupakan arus kas bebas yang 

tersedia untuk seluruh investor, baik untuk pemegang saham maupun 

pemegang obligasi.  

b. Free cash flow to equity (FCFE) merupakan arus kas yang tersedia 

untuk didistribusikan kepada pemegang saham biasa. 

Free cash flow berguna untuk menganalisa suatu perusahaan dalam 

memanfaatkan uang kasnya. Rumus yang dapat dipakai untuk menghitung 

free cash flow, sebagai berikut : 

                                                           

7. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari 

pihak manajeman yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan yaitu para direktur dan komisaris (Wahidahwati, 2002). 

Manajer mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat pada kepemilikan 

saham dengan tujuan untuk mensetarakan dengan pemegang saham 

(Sumanti & Mangantar, 2015).  Seseorang yang memiliki saham pada 

perusahaan dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan walaupun jumlah 

sahamnya hanya beberapa lembar saja. Para pemegang saham yang 

mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan disebut sebagai 

kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan saham yang dimiliki 

manajemen akan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan yang akan ditentukan. 
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Masalah agensi memiliki keterkaitan dengan kepemilikan 

manajerial. Permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila 

pemegang saham juga sebagai seorang pemilik. Kepemilikan manajerial 

dihitung dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak 

manajemen perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki direksi atau 

komisaris, mereka akan lebih peduli untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung proporsi 

jumlah saham manajemen yaitu dengan : 

                        
∑                 

∑             
 

C. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis yang dirumuskan peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Apabila perusahaan ingin mendapatkan citra yang baik maka 

perusahaan perlu memerhatikann profitabilitasnya, karena salah satu 

indikator menilai perusahaan adalah dengan profitabilitas. Profitabilitas 

mencerminkan kinerja perusahaan. Peneliti memilih ROA (Return of 

Asset) dalam menghitung profitabilitas perusahaan. Pemilihan ROA ini 

adalah untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi atasa investasi 

perusahaan pada aset tetap yang digunkan dalam kegiatan operasi 

perusahaan. semakin baik kinerja perusahaan maka semakin besar pula 

tingkat ROA yang diperoleh. 

Calon investor akan tertarik menanamkan modalnya pada sebuah 

perusahaan jika tingkat profitabilitasnya tinggi. Banyaknya investor yang 



27 
 

 
 

membeli saham perusahaan, maka akan menaikkan harga saham 

perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. ada 

beberapa peneliti terdahulu yang sependapat dengan peneliti yaitu 

penelitian yang dilakukan Nofrita (2014), Wahab dan Mulya (2010), dan 

Maryam (2014). Berdasarkan uraian bukti empiris dan beberapa teori 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: 

H1 : Profabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2. Pengaruh investment opportunity set terhadap nilai perusahaan 

Manajemen akan cenderung memilih investasi baru untuk 

mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Pengeluaran perusahaan 

untuk kegiatan investasi memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan adanya sinyal positif 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Myers (1977) 

memperkenalkan IOS yang merupakan petunjuk yang lebih luas dengan 

nilai perusahann tergantung pada pengeluaran perusahaan dimasa yang 

datang. Sebelum menginvestasikan kembali dananya pasti manajer telah 

memperkirakan segala kemungkinan yang ada pada kegiatan investasi 

tersebut. Keputusan investasi yang diharapkan adalah keputusan investasi 

yang menguntungkan dimasa datang. 

Di dalam penelitian yang dilakuakan Fenander (2012) menunjukan 

bahwa ada pengaruh antara peluang investasi terhadap keputusan investasi 

bernilai positif dan signifikan terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian 
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bukti empiris dan beberapa teori tersebut, maka hipotesis yang diajukan 

peneliti adalah sebgai berikut:  

H2 : Invesment opprtunity set berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

3. Pengaruh free cash flow terhadap nilai perusahaan 

Free cash flow menggambarkan tingkat fleksibilitas keuangan 

perusahaan (Lucyanda & Lilyana, 2012). Aliran kas bebas merupakan 

kebebasan perusahaan untuk melakukan investasi tambahan, membayar 

hutang, membeli saham treasury atau menambah likuiditas. Aliran kas 

bebas yang tinggi di perusahaan cenderung menambah hutang khususnya 

bagi perusahann yang memiliki peluang investasi yang rendah. Hutang 

yang bertambah menumbuhkan penilaian negative pada perusahaan. 

Berdasarkan uraian bukti empiris tersebut, maka hipotesis yang diajukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

H3 : Free cash flow berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

4. Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

Kepemilikan manajerial merupakan perbandingan antara 

kepemilikan sahan manajerial dibandingkan dengan jumlah saham yang 

beredar di pasar saham. Dengan kata lain besaran proporsi saham biasa 

yang dimiliki oleh manajemen yaitu direksi dan/atau komisaris 

merupakan difinisi dari kepemilikan manajerial. Kemilikan manajerial 

akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Semakin besar kepemilikan 

manajerial, maka manajemen semakin berusaha meningktkan kinerjanya. 

Peningkatan kinerja mengindikasikan bahwa ada peningkatan nilai 
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perusahaan pula. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Kerangka berfikir dalam penelitian sebagai berikut: 

 

          H1  

         H2 

 

       H3 

     

      H4 

 

Profitabilitas 

(X1) 

Opportunity 

Invesment Set (X2) 

Free Cash Flow 

(X3) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Kepemilikan 

Manajerial  (X4) 


