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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hal-hal yang diutarakan oleh peneliti yang sifatnya

mendukung adanya penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang

terdahulu, antara lain:

Penelitian Adelina,dkk (2014) Hasil penelitiannya adalah likuiditas dan

Leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Fadhli

(2015) Hasil penelitiannya adalah likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan, Leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan,

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen

mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai

perusahaan, sedangan kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh

Leverage terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Novari dan Vivi (2016) Hasil penelitiannya adalah Leverage

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh

positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Apriada dan Made (2016) Hasil

penelitiannya adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai

perusahaan. Penelitian Jayaningrat, dkk (2017) Hasil penelitiannya adalah

Leverage, profitabilitas, likuiditas, kebijakan dividen berpengaruh positif

terhadap nilai perusahaan. Penelitian Lestari (2017) Hasil penelitiannya adalah

likuiditas, Leverage, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai
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perusahaan. Kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh likuiditas,

Leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

Hermawan dan Maf’ulah (2014) menunjukan bahwa profitabilitas tidak

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara penelitian yang dilakukan

Rasyid (2015) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan

terhadap nilai perusahaan. Menurut Astriani (2014) rasio leverage mengukur

tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan

suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya

perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasi.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Keagenan (Agency theory)

Dasar dari teori ini adalah hubungan antara principal dengan agent.

Agency theory yang disebut principal adalah pemegang saham dan agent

adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Penelitian Rochayatun

(2016) menyebutkan definisi teori keagenan menurut Jensen dan Meckling

serta menurut Mardiyah. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan

bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (principal)

mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan jasa dan kemudian

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Pada saat pemegang saham menunjuk manajer atau agent sebagai

pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, maka pada saat itulah

hubungan keagenan muncul. Dalam manajemen keuangan, hubungan

keagenan muncul antara pemegang saham dan manajer serta antara manajer
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dan kreditor. Menurut Scott (2004) hubungan pemilik – manajer dalam teori

agensi merupakan sebuah proksi untuk sejumlah besar investor dan manajer

yang menggambarkan pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian,

sebagai sebuah model untuk dua individu yang rasional dengan kepentingan

yang saling bertentangan. Mardiyah (2004) menyebutkan bahwa dalam teori

keagenan perusahaan merupakan titik temu hubungan keagenan antara

pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent), dengan masing-

masing pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan tersebut berusaha

untuk memaksimalkan utilitas.

Laporan tahunan pada dasarnya merupakan sarana transparansi dan

akuntabilitas manajer kepada pemilik modal (Bernardi dkk, 2009). Dengan

pengungkapan yang luas (extent disclosure), asimetri informasi antara

manajer dan pemilik modal dapat berkurang. Konsekuensinya, manajer

didorong untuk melakukan pengungkapan lebih banyak dalam laporan

tahunannya, termasuk pengungkapan informasi mengenai modal intelektual.

Sehingga para ataupun pihak yang berkepentingan mengetahui seberapa

besar perkembangan suatu perusahaan.

2. Teori Stakeholder

Teori stakeholder menyatakan bahwa tujuan perusahaan beroperasi

bukan hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, melainkan juga

memberi manfaat kepada stakeholder. (Riantani dan Nurzamzam, 2015)

Sedangkan menurut Ghozali dan Chairi (2007) dalam Damayanti (2016),

teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan
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manfaat bagi stakeholder. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada

perusahaan tersebut.

Definisi stakeholder menurut Freeman dan McVea (2001) adalah

setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi

oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori stakeholder adalah teori yang

menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab

(Freeman, 1984). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder-

nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder -nya,

terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber

daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga

kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali,

2007). Munculnya teori Stakeholders sebagai paradigma dominan semakin

menguatkan konsep bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya

kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku

kepentingan atau stakeholder (Maulida dan Adam, 2012). Dalam

mengembangkan stakeholder theory, Freeman (1983) dalam Susanto dan

Tarigan (2013) memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model

yaitu: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung

jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model pertama,

fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan

strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya

diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa,

dalam model ini, stakeholder theory berfokus pada cara-cara yang dapat
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digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan

stakeholder-nya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan

dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang

mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang

berlawanan ini termasuk badan regulator (government) dengan kepentingan

khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Sustainability report merupakan laporan yang digunakan untuk

menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan

pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan

informasi yang dibutuhkan oleh Stakeholders.

Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para shareholder

dan stakeholder perusahaan adalah dengan mengungkapkan sustainability

report yang menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan

lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan

perusahaan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu

memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dapat mengelola

stakeholder agar mendapatkan dukungan yang berpengaruh terhadap

kelangsungan hidup perusahaan menurut Marwah (2016). Asumsi teori

stakeholder dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang

menjadi sangat besar dan menyebabkan stakeholder menjadi sangat terkait

dan memerhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan

akuntabilitas maupun reponsibilitas secara lebih luas dan tidak terbatas

hanya kepada pemegang saham. Adanya teori stakeholder ini memberikan
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landasan bahwa perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi

stakeholder-nya.

3. Nilai Perusahaan

a. Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu 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 saat ini

(Sukirni, 2012). Nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham

di pasar, berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di pasar,

yang merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja

perusahaan secara riil (Harmono, 2011: 50).

Barros dan Lucas (2007) dalam Nuraina (2012) mendefinisikan

nilai perusahaan sebagai apresiasi atau penghargaan investor terhadap

sebuah perusahaan. Nilai tersebut tercermin pada harga saham

perusahaan. Investor yang menilai perusahaan memiliki prospek yang

baik di masa depan akan cenderung membeli saham perusahaan tersebut.

Akibatnya permintaan saham yang tinggi menyebabkan harga saham

meningkat. Sehingga harga saham yang meningkat menunjukkan bahwa

investor memberikan nilai yang tinggi terhadap perusahaan. Dengan

meningkatnya harga saham, pemegang saham akan mendapatkan

keuntungan melalui capital gains. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap

perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan akan membuat pelaku pasar
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percaya pada kinerja perusahaan dan kinerja manajemen dalam

mengelola perusahaan sehingga akan menyebabkan perusahaan memiliki

nilai jual yang tinggi. Disamping itu, perusahaan harus memiliki prospek

yang bagus untuk ke depannya sehingga akan meningkatkan

kemakmuran para pemegang saham. Meningkatnya nilai perusahaan

merupakan sebuah pencapaian hasil kinerja perusahaan sesuai dengan

keinginan yang dapat memberikan kesejahteraan para pemiliknya

sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan.

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan

yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham.

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai

perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan,

sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang

saham yang juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan

dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan

dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aset (Hadianto,

2013).

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan

(assets) yang dimiliki suatu perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu

mengetahui ukuran perusahaan supaya dapat membedakan secara

kuantitatif antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Ukuran

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan dengan

berbagai cara, antara lain: total aset, log size, nilai pasar saham, dan lain-
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lain. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai

perusahaan, karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka

akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan

baik yang bersifat internal maupun eksternal (Khumairoh et al, 2016).

Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor.

Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang

artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan

meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki

total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam hal

ukuran perusahaan dilihat dari total assets yang dimiliki oleh perusahaan,

yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan.

c. Konsep Nilai suatu Perusahaan

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Rahayu (2010),

terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan

antara lain:

1) Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam

anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca

perusahaan,dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.

2) Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses

tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika

saham perusahaan dijual di pasar saham.

3) Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil

suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini
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bukan sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai

perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan

menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

4) Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar

konsep akuntansi.

5) Nilai likuidasi itu adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah

dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu

merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung

berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan

akan likuidasi.

d. Indikator- indikator Nilai Perusahaan

Indikator- indikator yang mempengaruhi nilai perusahaan

diantaranya adalah:

1) PER (Price Earning Ratio)

PER yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara

harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para

pemegang saham. (Sutrisno, 2000 dalam Bahagia, 2008). Kegunaan

price earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai

kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share nya.

Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa

dengan earning per share. PER dapat dihitung dengan rumus:

PER =
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2) PBV (Price Book Value)

Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada

manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan

yang terus tumbuh (Brigham, 2006). Komponen penting lain yang

harus diperhatikan dalam analisis kondisi perusahaan adalah Price to

Book Value (PBV) yang merupakan salah satu variabel yang

dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana

yang akan dibeli. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan

baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan

bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya.

Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai oleh

para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan

di perusahaan. Price to Book Value yang tinggi akan membuat pasar

percaya atas prospek perusahaan kedepan. Hal itu juga yang menjadi

keinginan para pemilik perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi

mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Menurut

(Brigham dan Houston, 2006:112), nilai perusahaan dapat dirumuskan

sebagai berikut:

PBV =

4. Leverage

Menurut Wiagustini (2010) dalam Novari dan Lestari (2016)

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau

mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage dapat
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dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat pada suatu perusahaan.

Penggunaan Leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang

saham. Sebaliknya Leverage juga dapat meningkatkan risiko keuntungan,

karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah

dari biaya tetapnya maka penggunaan Leverage akan menurunkan

keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. Leverage timbul pada

saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi

tetap. Dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel, artinya dapat

berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan.Penggunaan hutang

atau Leverage akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga

hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak.

Dalam penelitian ini Leverage dapat diukur dengan menggunakan

debt to equity ratio (DER) yaitu rasio yang membandingkan antara jumlah

hutang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber

pendanaan usaha.

5. Profitabilitas

Menurut Fahmi (2015) menyatakan bahwa profitabilitas adalah

suatuanalisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan

dilaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan

secara baik seperti dengan membuat laporan keuangan yang telah memenuhi

standar dan ketentuan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Profitabilitas

adalah kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan (Mayogi dan Fidiana,2016). Dari sudut pandang

investor, salah satu indikator penting untuk melihat prospek perusahaan di
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masa datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas

perusahaan. Indikator ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui

sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan

mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan

investor.

Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi lebih menarik

perhatian para investor karena laba yang tinggi merupakan ukuran

keseluruhan prestasi perusahaan, sehingga para investor akan tertarik untuk

melakukan penanaman modal ke perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas,

maka menunjukkan prospek perusahaan yang baik sehingga pasar akan

memberikan sinyal positif yang akan berdampak pada nilai perusahaan

(Sujoko dan Soebiantoro, 2007).

Dalam penelitian ini profitabilitas dapat diukur dengan ROE (Return

On Equity). ROE adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan

menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE

sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk

perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relative kecil, sehingga ROE

yang dihasilkanpun kecil, sedangkan untuk perusahaan besar dan laju

pertumbuhannya cepat dengan memiliki modal yang tinggi maka ROE yang

dihasilkan besar. ROE dapat menjadikan daya tarik bagi investor untuk

menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. Karena dari rasio ini para

investor atau pengguna laporan keuangan lainya dapat melihat kinerja

perusahaan atau menejemen dalam mengelola modalnya. Sehingga dengan
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pengelolaan modal yang baik maka akan semakin meningkat pula kinerja

suatu peusahaan

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan

dalam mencari keuntungan (Kasmir 2012). Profitabilitas yang tinggi

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan

yang tinggi bagi para pemegang saham. Semakin besar keuntungan yang

diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk

membayarkan dividennya, dan hal ini akan berdampak pada kenaikan nilai

perusahaan (Weston dan Copeland, 1997). Dengan rasio profitabilitas yang

tinggi yang dimilki oleh sebuah perusahaan akan menarik minat para

investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan penelitian

terdahulu maka kerangka konseptual yang di bangun adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwa Leverage secara

parsial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas secara

parsial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan secara simultan

Leverage dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Leverage

Profitabilitas
Nilai Perusahaan
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D. Hipotesis

1) Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan

Leverage dapat dijadikan sebagai suatu gambaran dari

kemampuan perusahaan dalam menggunakan hutangnya untuk dapat

memperbesar keuntungan dan melunasi hutangnya. Leverage

menunjukkan bagaimana hutang perusahaan mendanai aset yang

dimiliki. Dengan adanya hutang yang dimiliki perusahaan, diharapkan

perusahaan mampu mengelola dan mendanai asetnya dengan baik,

sehingga mendapatkan laba yang maksimal. Apabila kondisi ini terus

terjaga, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat.

Leverage mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana

(sources of fund) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau

dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan beban tetap. Perubahan

Leverage menghasilkan perubahan dalam tingkat pengembalian dan

risiko (Sunjdaja dan Berlian 2003 dalam Saputro 2018). penggunaan

aset (aktiva) atau dana ini diamaksudkan untuk meningkatkan

keuntungan potensial bagi para pemegang saham. Dengan utang yang

dimiliki perusahaan maka di harapkan perusahaan mampu mendanai

dan mengelola aset yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan

sehingga nilai perusahaan akan semakin naik. Dengan demikian

pemegang saham yang merupakan prisipal akan merasa tertarik dengan

laba yang diperoleh oleh perusahaan,, karena laba yang tinggi yang
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dihasilkan oleh perusahaan jika pendanaannya berasal dari hutang maka

laba yang di dapatkan akan mampu meningkatkan nilai perusahaan

semakin tinggi dan investor akan mendapatkan return yang tinggi pula.

Dasar dari penelitian ini adalah melihat nilai perusahaan sebagai

pertimbangan pengambilan keputusan investor melalui hubungan antara

principal dengan agen. Agency theory yang disebut principal adalah

pemegang saham dan agen adalah manajemen yang mengelola

perusahaan. Penelitian Rochayatun (2016) menyebutkan definisi teori

keagenan menurut Jensen dan Meckling serta menurut Mardiyah.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan

keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (principal)

mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan jasa dan

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada

agen tersebut. Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar

kecilnya Leverage yang dihasilkan oleh perusahaan. Leverage dapat

dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat pada suatu

perusahaan. Hal ini berarti Leverage yang semakin besar menunjukkan

resiko investasi yang semakin besar pula. Leverage perlu di kelola

karena penggunaan hutang yang tinggi akan meningkatkan nilai

perusahaan.

Penelitian Jayaningrat, dkk (2017) meneliti tentang pengaruh

Leverage terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak

27 perusahaan di sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI

pada periode 2013-2015. Hasil penelitiannya adalah Leverage
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berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Melalui uraian diatas

selanjutnya peneliti merumuskan dan menduga hipotesis sebagai

berikut:

H1: Leverage Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Nilai

Perusahaan

2) Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Tingkat pengembalian aktiva memiliki hubungan terhadap nilai

perusahaan, dimana dengan tingkat pengembalian aktiva yang tinggi

maka akan menyebabkan perusahaan mendapat pendapatan yang lebih

tinggi, dengan begitu maka nilai perusahaan pun juga meningkat.

Tujuan para investor menanam modal pada saham perusahaan -

perusahaan terbuka adalah untuk mendapatkan dividen. Hal ini berarti

bahwa semakin tinggi aliran kas maka kesempatan perusahaan untuk

membayar dividen juga semakin tinggi sesuai dengan tingginya nilai

perusahaan yang dimiliki.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk

memperoleh laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya. Perusahaan

yang memiliki profitabilitas yang tinggi, maka manajemen akan

menunjukan kesuksesan kinerja yang dilakukannya. Berdasarkan teori

stakeholder , jika profitabilitas tinggi maka tingkat kepuasan para

pemegang saham (stakeholder ) tinggi karena perusahaan dapat dikelola

dengan baik.

Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk

manajemen mengelola kekayaannya, hal ini juga bisa dilihat dari
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pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan

berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaanya. Karena tujuan

utama perusahaan menurut theory of the firm dalam Wiyono dan

Kusuma (2017:81) adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai

perusahaan (value of the firm). Karena memaksimalkan nilai

perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, dengan

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan

kemakmuran pemegang saham yang juga merupakan tujuan

perusahaan.

Penelitian Adelina,dkk (2014) meneliti tentang profitabilitas

terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 29

perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun

2010-2012. Hasil penelitiannya adalah profitabilitas berpengaruh positif

terhadap nilai perusahaan. Melalui uraian diatas selanjutnya peneliti

merumuskan dan menduga hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas Berpen


