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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Suryana dan Rahayu (2018) menyatakan 

bahwa leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara bersama memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara parsial leverage 

tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Rahayu dan Sari (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa leverage 

yang diproksikan dengan debt to equity ratio, size, dan kualitas laba berpengaruh 

pada nilai perusahaan. Profitabilitas yang diproksikan dengan return on equity tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. berdasarkan uji ANOVA leverage, 

profitabilitas, size, dan kualitas laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Novari dan Lestari (2016) melakukan penelitian yang menyimpulkan, bahwa 

ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Lumoly et al. (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa 

ukuran perusahaan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas  yang diproksikan dengan return on equity berpengaruh terhadap nilai
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 perusahaan. Secara simultan ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Siahaan et al. (2016) dalam penelitiannya menjelaskan, bahwa leverage yang 

diproksikan dengan debt to equity ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. profitabilitas yang diproksikan dnegan return on equity berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Leverage dan profitabilitas secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sirojudin dan Nazaruddin (2014) dalam hasil penelitiannya menjelaskan, 

bahwa modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Modal intelektual juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinejra perusahaan. Modal intelektual diyakini dapat berperan penting dalam 

peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan karena dalam modal 

intelektual terdiri dari tiga komponen penting yaitu human capital, structural 

capital, dan customer capital yang masing-masing saling berhubungan. 

Fitriyani dan Amalia (2018) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa 

modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kinerja 

keuangan perusahaan. Pengelolaan dan penggunaan modal intelektual secara efektif 

terbukti mampu meningkatkan nilai perusahaan. Pengelolaan sumber daya yang 

maksimal dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

B. Teori dan Tinjauan Pustaka 

1. Teori 

a. Signaling Theory 
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Menurut Brigham dan Houston (2014) signaling theory merupakan 

pemberian petunjuk bagi investor terkait pandangan manajemen mengenai 

prospek perusahaan berupa pemberian petunjuk atau signal. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi, laporan 

keuangan atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih 

baik dari pada perusahaan lain. 

Teori sinyal mendorong perusahaan untuk memberikan informasi kepada 

pihak eksternal akibat adanya asimetris informasi. Menurut Putra dan Juniariani 

(2017) Asimetris informasi diakibatkan tidak disampaikan semua informasi 

kepada pihak eksternal secara penuh sehingga dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan yang dapat dilihat dari perubahan harga saham karena pasar akan 

merespon informasi yang ada sebagai sinyal kepada pihak luar. Informasi positif  

yang diberikan perusahaan akan mendapat respon positif dari pasar sebagai 

sinyal akan prospek perusahaan di masa yang akan datang  dan akan berdampak 

pada naiknya harga saham. Ketika harga saham naik maka nilai perusahaan juga 

akan naik. 

2. Landasan Teori 

a. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan penilaian kolektif investor tentang seberapa 

baikkah keadaan suatu perusahaan, baik dalam kinerja saat ini maupun prospek 

masa depan (Brealey et al., 2008). Nilai perusahaan biasanya dikaitkan dengan 
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harga saham perusahaan di pasar. Semakin tinggi harga saham maka akan 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. Tujuan keuangan perusahaan adalah 

memaksimalkan nilai pasar saat ini dari investasi pemegang saham (Brealey et 

al., 2008). Meningkatnya nilai perusahaan diharapkan akan meningkatkan 

kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan pada saat ini maupun prospek 

masa depan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai 

perusahaan sebagai berikut: 

1) Tobin’s Q 

Nilai perusahaan dapat dihitung dengan analisis Tobin’s Q. Analisis 

Tobin’s Q juga dikenal dengan rasio Tobin’s Q. Rasio ini merupakan konsep 

yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang 

nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi dimasa depan.  

𝑄 =
(𝐸𝑀𝑉 + 𝐷)

(𝐸𝐵𝑉 + 𝐷)
 𝑥 100% 

Keterangan:  

Q       = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai Pasar Ekuitas 

EBV  = Nilai Buku dari Total Aset 

D       = Nilai Buku dari Total Hutang 

2) Price Earning Ratio (PER). 

PER adalah rasio keuangan yang membandingkan antara Market Price 

Pershare (MPS) atau harga pasar per lembar saham dengan Earning Pershare 

(EPS) atau laba per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur 
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seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan 

keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham.  

𝑃𝐸𝑅 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 𝑥 100% 

3) Price To Book Value (PBV) 

PBV merupakan rasio dengan perbandingan antara nilai saham menurut 

pasar dengan nilai ekuitas menurut perusahaan. Dari rasio ini menunjukan 

tingkat kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai relatif terhadap 

jumlah yang diinvestasikan. Sebelum menghitung PBV, terlebih dahulu 

menghitung nilai buku saham. Nilai buku saham adalah nilai dari ekuitas dibagi 

jumlah lembar saham yang beredar. Nilai buku digunakan untuk melihat imbal 

hasil dari investasi. 

1) Menghitung niali buku saham: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

2) Menghitung PBV: 

𝑃𝐵𝑉 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
  

Dalam penelitian ini menggunakan rumus PBV untuk mengukur  nilai 

perusahaan. 

b. Profitabilitas 
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Profitabilitas menurut Kusuma dalam Rahmawati et al. (2015) adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui operasional usahanya 

dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut 

Abdullah (2002) laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan informasi 

penting bagi berbagai pihak. Bagi para karyawan atau pekerja merupakan 

gambaran besarnya kompensasi yang akan diterima. Sedangkan pihak 

pemegang saham digunakan untuk mengetahui bagian laba yang menjadi hak 

pemegang saham. 

Profitabilitas berfokus mengukur pada laba perusahaan. Rasio-rasio 

profitabilitas digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin 

besar kemampuan perusahaan dalam membayar deviden. Profitabilitas dapat 

diukur dengan beberapa cara sebagai berikut. 

Adapun rumus-rumus dalam mengukur profitabilitas: 

1) Return On Equity (ROE) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Rasio ini merupakan 

ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

2) Return On Asset (ROA) 
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Rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola 

assetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode. Roa menunjukan 

presentase keuntungan yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan 

keseluruhan sumber daya atau total aset. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

3) Net Profit Margin (NPM) 

NPM merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih 

yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari 

penjualan. 

𝑁𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 

4) Gross Profit Margin (GPM) 

GPM digunakan untuk menghitung presentase kelebihan laba kotor 

terhadap penjualan. Laba kotor ini mengungkapkan seberapa besar laba yang 

diperoleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya yang timbul untuk 

memproduksi produk atau jasa. 

𝐺𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 

Penelitian ini menggunakan rumus ROE untuk mengukur profitabilitas. 

c. Leverage  
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Rasio leverage yaitu kemampuan perusahaan membayar hutang-

hutangnya, terutama hutang jangka panjang (Abdullah, 2002). Leverage 

menunjukan berapa besar modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk 

menjalankan operasinya. Menurut Kurnia (2017) leverage merupakan rasio yang 

menunjukan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam 

rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali 

hutangnya. 

Menurut Brigham dan Houston (2014) pendanaan melalui hutang 

memberikan dua keuntungan yaitu: (1) Bunga dari hutang dapat menjadi 

pengurang kewajiban pajak dan menyisakan laba operassi yang lebih besar bagi 

investor perusahaan. (2) Jika laba operasi sebagai presentase terhadap aset 

melebihi tingkat bunga atas hutang, maka perusahaan dapat menggunakan 

hutang untuk membeli aset, membayar bunga atas hutang, dan masih 

mendapatkan sisanya sebagai bonus bagi pemegang saham. 

Menurut Prasetyorini (2013) pendanaan menggunakan fianancial leverage 

memiliki resiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang saham sebagai 

hasil penggunaan hutang oleh perusahaan. Para investor cenderung untuk 

menghindari risiko, sehingga leverage ini digunakan oleh investor dalam 

membuat pertimbangan penilaian saham. Semakin tinggi rasio ini, maka 

semakin besar risiko keuangan perusahaan. Ada beberapa rumus yang dapat 

digunakan dalam mengukur rasio leverage: 

1) Total Debt to Asset Ratio (DAR) 
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Rasio ini mengukur perbandingan antara jumlah hutang dan jumlah total 

aset perusahaan. 

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

2) Debt to Equity Ratio 

Rasio ini mengukur perbandingan antara total hutang dengan total modal 

sendiri di perusahaan. 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

3) Long Term Liabilities to Equity Ratio (LDER) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal pemilik untuk 

menutupi hutang jangka panjang. 

𝐿𝐷𝐸𝑅 =  
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘
 𝑥 100% 

4) Long Term Liabilities to Total Assset Ratio (LDAR) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi hutang 

jangka panjang terhadap aset perusahaan. 

𝐿𝐷𝐴𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

Dalam penelitian ini menggunakan rumus DER untuk mengukur 

leverage. 

d. Ukuran Perusahaan 
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Ukuran perusahaan merupakan gamabaran besar kecilnya suatu 

perusahaan. Sudarmaji dan Sularto (2007) menjelaskan ukuran perusahaan dapat 

dinyatakan dari total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total 

aset, penjualan dan kapitalisasi maka semakin besar ukuran perusahaan. 

Menurut Sudarmaji dan Sularto (2007) ketiga variabel tersebut dapat mewakili 

seberapa besar suatu perusahaan, semakin besar aset maka semakin banyak 

modal yang ditanamkan, semakin tinggi tingkat penjualan maka perputaran uang 

semakin banyak dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan semakin 

banyak dikenal dalam masyarakat.  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor pertimbangan investor 

dalam malakukan investasi. Perusahaan yang besar banyak dikenal oleh 

masyarakat, hal ini memudahkan investor dalam mecari informasi mengenai 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar juga memiliki nilai total aset yang 

besar, sehingga memiliki tinggakt produksi yang besar dibandingkan perusahaan 

kecil. Ukuran perusahaan diliihat dari total aset yang dimiliki perusahaan yang 

digunakan untuk operasionalnya. Ukuran perusahaan dapat diukur sebagai 

berikut: 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) 

e. Modal Intelektual 

Modal intelektual merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang 

tersedia pada perusahaan. Modal intelektual merupakan aset tidak berwujud 
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yang ada di dalam perusahaan dan kemampuannya dalam menciptakan nilai 

tambah dari biaya yang dikeluarkan (Widhiastuti dan Nugraha, 2018).  

Intelectual capital atau modal intelektual merupakan sumber daya 

pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang 

mana perusahaan dapat menggunakannya dalam peroses penciptaan nilai bagi 

perushaan (Bukh et al., 2015 dalam (Ulum, 2009). Intelectual capital 

diidentifikasi dalam tiga kategori, yaitu human capital (pengetahuan, 

keterampilan, motivasi, hubungan tim), customer capital (hubungan pelanggan 

dan hubungan pemasok), dan structural capital (database, struktur organisasi, 

prosedur-prosedur yang superior). Human capital merupakan sumber daya 

manusia yang menjadi hal yang terpenting dalam perusahaan, karena mereka 

yang mengendalikan dan mengelola aset yang ada diperusahaan. Structural 

capital  merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas 

dan operasional perusahaan, misalnya sistem operasional, proses produksi, 

budaya organisasi. Customer capital merupakan kemampuan organisasi dalam 

menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, dan supplier.  

Modal intelektual dapat diukur dengan menggunakan Modified VAIC 

(MVAIC) yang dikembangkan oleh Ulum et al. (2014).  

Tahap pertama: Menghitung Value Added (VA) 

VA = OP + EC + D + A..........1) 

Keterangan: 

OP = Operating Profit 
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EC = Employee Costs 

D = Depresiasi 

A  = Amortisasi 

Tahap Kedua: Menghitung  intellectual capital efficiency (ICE) 

ICE = HCE + SCE + RCE..........2) 

HCE = VA/HC 

SCE = SC/VA 

RCE = RC/VA 

Keterangan:  

HCE = Human Capital Effeciency 

SCE = Structural Capital Effeciency 

RCE = Relational Capital Effeciency 

HC      = Human Capital: Total upah dan gaji karyawan 

SC  = Struktural Capital:  VA – HC 

RC = Relational Capital: Beban pemasaran 

VA = Value Added 

Tahap Ketiga: Menghitung capital employed efficiency (CEE) 

CEE = VA/CE..........3) 

Keterangan: 

 VA = Value Added 

 CE = Capital Employed: Nilai buku dari total aset 

Tahap Keempat: Menghitung MVAIC 

MVAIC = ICE + CEE..........4) 

Keterangan:  

MVAIC = Modified VAIC 

ICE      = Intellectual Capital Efficiency 
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CEE       = Capital Employed Effeciency 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Profitabilitas terdahap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung diinginkan oleh 

investor. Alasan utama investor dalam menginvestasikan dananya adalah untuk 

mendapatkan keuntungan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

maka semakin banyak deviden yang akan diterima oleh pemegang saham. Hal ini 

juga menandakan bahwa dana yang telah diinvestasikan dapat dikelola dengan baik 

dan investor akan merespon sebagai sinyal positif. Para investor akan melihat 

bahwa perusahaan memiliki prospek yang bagus,  sehingga investor akan tertarik 

untuk berinvestasi pada perusahaan. Apabila banyak investor yang tertarik membeli 

saham perusahaan, maka permintaan atas saham meningkat yang akan membuat 

harga pasar saham perusahaan naik. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya nilai 

perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Novari dan Lestari (2016), Nurhayati (2013),  

Setiawati dan Lim (2018) menyatakan, bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitian Lumoly et al. (2018) dan 

Prasetyorini (2013), juga menyatakan, bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarklan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka 

dirumuskan hipotesis sebagagi berikut: 

𝐻1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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2. Pengaruh Leverage terhadap nilai perusahaan 

Perusahaan yang pendanaan menggunakan hutang memiliki kewajiban untuk 

membayar bunga dan melunasi hutang tersebut. Penggunaan hutang memiliki 

resiko tidak terbayarnya hutang tersebut, sehingga perusahaan perlu meningkatkan 

kemampuannya dalam melunasi hutang tersebut. Pendanaan menggunakan hutang 

menurut Brigham dan Houston (2014) memiliki keuntungan tersendiri yaitu bunga 

dari hutang dapat mengurangi pajak perusahaan sehingga dapat menigkatkan laba 

operasi. Manajer yang termotivasi untuk melunasi hutangnya akan berupaya untuk 

meningkatkan penjualan sehingga perusahaan mampu menutupi hutang yang ada 

dan laba yang didapatkan juga dapat meningkat. Hal itu akan menarik para investor 

karena perusahaan mampu mengelola hutangnya dengan baik. Permintaan saham 

diperusahaan akan meningkat yang mengakibatkan harga pasar saham ikut 

meningkat pula sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Sari (2018), 

Siahaan et al. (2016), Setiawati dan Lim (2018),  Kurnia (2017), dan Siregar (2016) 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadapa nilai perushaan. Berdasarkan 

teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻2: Leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Sudarmaji dan Sularto (2007) besar kecilnya suatu perushaan dapat 

dilihat dari total aset, penjualan dan kapitalisasi. Perusahaan yang memiliki aset 

yang tinggi akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Aset yang besar 
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akan membuat perusahaan lebih stabil dari pada perusahaan kecil. Perusahaan yang 

memiliki aset yang besar memiliki tingkat produksi yang tinggi, maka penjualan di 

perusahaan tersebut juga akan tinggi. Penjualan yang tinggi akan menyebabkan laba 

yang tinggi pula. Laba yang tinggi akan membuat investor senang karena deviden 

yang diterima akan tinggi. Sehingga dapat menarik para investor untuk 

menanamkan modalnya diperushaan yang nantinya akan mengakibatkan harga 

pasar saham tinggi yang akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Sari (2018), Novari dan 

Lestari (2016), Suryana dan Rahayu (2018), Psetyorini (2013) meyimpulkan, 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perushaan. Penelitian yang 

dilakukan Nurhayati (2013) juga menghasilkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori dan 

hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻3: ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

4. Pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan 

Modal intelektula adalah sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada 

perusahaan. Pemanfaatan sumber daya intelektual memungkin perusahaan 

memiliki keunggulan dan nilai tambah. Investor akan memberikan penghargaan 

lebih kepada perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah secara 

berkesinambungan (Sunarsih, 2016). Agar modal intelektual dapat menghasilkan 

nilai tambah diperlukan pengelolaan modal intelektual. 
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Pengelolaan modal inteletual dapat dilakukan dengan meningkatan 

pengetahuan organisasi melalui penciptaan nilai, pembelajaran, komunikasi, dan 

penyebaran pengetahuan pada karyawan yang dilakukan melalui pelatihan kerja. 

Hal ini dapat meningkatkan produktivitas di perusahaan dengan didukung struktur 

organisasi yang baik. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan jumlah 

produksinya yang akan mengakibatkan penjualan naik. Penjualan yang 

meningkatkan akan berakibat pada peningkatan laba, yang artinya perusahaan 

mampu memberikan return kepada pemegang saham. Hal ini dapat menarik 

investor untuk berinvestasi di perusahaan yang nantinya akan mengakibatkan harga 

pasar saham tinggi dan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sirojudin dan Nazaruddin (2014), Fitriyani 

dan Amalia (2018), Putra (2012), dan Wijaya (2012) mengenai pengaruh modal 

intelektual terhadap nilai perusahaan menyimpulkan, bahwa modal intelektual 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Randa dan Solon (2012) juga menyatakan, 

bahwa modal intelektual berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

𝐻4: Modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

D. Kerangka Pemikiran  
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 


