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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Maytariana (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Maytariana mengambil judul 

“Faktor-faktor Fundamental yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Perusahaan Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 

Periode 2009-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk apakah struktur aktiva, 

ukuran perusahaan, ROA dan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh 

terhadap struktur modal. Jenis Penelitian ini adalah penelitian penjelasan 

(explanatory research). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-

2011. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tangible Assets (X1), 

Firm Size (X2), ROA (X3), Tax (X4) dan variabel dependennya adalah Debt 

Ratio (Y1) dan Debt Equity Ratio (Y2). Hasil dari penelitian ini adalah 

Tangible asset, firm size, ROA dan pajak secara simultan berpengaruh 

terhadap masing-masing Debt Ratio dan Debt Equity Ratio. Firm size, ROA 

dan pajak secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap masing-

masing Debt Ratio dan Debt Equity Ratio. 

2. Arvianto (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Arvianto mengambil judul 

“Pengaruh Faktor Fundamental Makro dan Mikro terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang 
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Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental makro terhadap 

struktur modal, pengaruh faktor fundamental makro terhadap nilai 

perusahaan serta pengaruh faktor fundamental mikro terhadap nilai 

perusahaan. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif dengan metode 

kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI periode tahun 

2010-2012. Variabel independen dalam penelitian ini adalah inflasi (X1), 

Interest Rate (X2), Exchange Rate (X3) dan variabel dependennya adalah 

Current Ratio (Y1.1), Size (Y1.2), Debt Ratio (Y1.3), Debt Equity Ratio 

(Y1.4), Return On Asset (Y1.5), Return On Equity (Y1.6), Deviden Payout 

Ratio (Y1.7), Yield (Y1.8), Close Price (Y2.1), Tobin’s Q (Y2.2). Hasil dari 

penelitian ini adalah faktor fundamental makro berpengaruh signifikan 

terhadap faktor fundamental mikro, faktor fundamental makro berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan serta faktor fundamental mikro 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

3. Dewi (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi mengambil judul “Pengaruh 

Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Studi pada Sektor Pertambangan 

yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jenis 

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2012. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
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Debt to Asset Ratio (X1) dan Debt to Equity Ratio  (X2), sedangkan 

variabel dependennya adalah Tobin’s Q (Y). Hasil dari penelitian ini adalah 

Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap rasio Tobin’s Q dan hanya variabel Debt to Asset Ratio 

yang secara parsial memiliki pengaruh terhadap Tobin’s Q.  

4. Prasetia (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetia mengambil judul 

“Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Risiko Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan Studi pada Perusahaan Otomotif di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perngaruh 

struktur modal, ukuran perusahaan dan risiko perusahaan secara simultan 

dan parsial terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan otomotif yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2012. Variabel indpenden dalam penelitian ini adalah Debt 

Equity Ratio (X1), Total Asset (X2) dan Beta (X3) serta variabel 

dependennya adalah Price Book Value (Y). Hasil dari penelitian ini adalah 

DER, Total Asset dan Beta secara simultan berpenagruh dan signifikan 

terhadap Price Book Value, DER secara parsial berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap Price Book Value, Total Asset secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Book Value, Beta secara 

parsial berpengaruh positif dan tidak signikan terhadap Price Book Value. 
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5. Sappar (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sappar mengambil judul “Analisis 

Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap Nilai 

Perusahaan Studi pada Perusahaan Consumer Goods Industry di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

analisis pengaruh secara parsial dan simultan dari faktor-faktor fundamental 

dan teknikal terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian ini adalah 

explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2013. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi (X1.1), BI rate (X1.2), 

Current Ratio (X1.3), Deviden Per Share (X1.4), Debt Equity Ratio (X1.5), 

Return On Asset (X1.6), Net Profit Margin (X1.7), Price Earning Ratio 

(X1.8), Harga Saham Masa Lalu (X2.1), Volume Perdagangan Saham (X2.2) 

dan variabel dependennya adalah harga saham (Y). Hasil dari penelitian ini 

adalah faktor fundamental ekonomi makro yaitu tingkat inflasi dan BI rate 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, faktor 

fundamental perusahaan yaitu CR, DPS, NPM dan PER secara parsial tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan DER 

dan ROA memiliki pengaruh signifikan secara positif dan negatif terhadap 

nilai perusahaan, faktor teknikal yaitu harga saham secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan serta dibuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap nilai perusahaan.   

 



17 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti, 

Judul dan 

Tahun 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Saat Ini 

1 Maytariana, 

(Faktor-

faktor 

Fundamental 

yang 

Mempengaru

hi Struktur 

Modal) 2013 

1. Tangible asset, 

firm size, ROA 

dan pajak 

secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap DR 

dan DER. 

2..Firm size, 

ROA dan 

pajak secara 

parsial 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap DR 

dan DER. 

 

1. DR dan 

DER 

sebagai 

variabel 

dependen 

 

1. Mengguna

kan 

variabel 

Tangible 

asset, firm 

size, ROA,  

dan pajak. 

2..Objek 

penelitian 

pada 

sektor 

Manufaktu

r di BEI 

Periode 

2009-2011 

1..Menggu

nakan 

variabel 

CR, QR, 

ROI, 

ROE, 

TATO, 

RTO, 

DR, 

DER, 

PER, 

dan 

harga 

saham.  

2. Objek 

penelitia

n pada 

indeks 

LQ45 di 

BEI 

Periode 

2013-

2015  

2. Arvianto, 

(Pengaruh 

Faktor 

Fundamental 

Makro dan 

Mikro 

terhadap 

Nilai 

Perusahaan) 

2014 

1. Faktor 

fundamental 

makro 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

faktor 

fundamental 

mikro 

2. Faktor 

fundamental 

makro 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

3..Faktor 

fundamental 

mikro  

1..Mengguna

kan DR, 

DER dan 

close price 

sebagai 

variabel 

dependen 

2..Menggu 

nakan PLS 

sebagai  

analisis 

data 

1. Mengguna 

kan CR 

sebagai 

variabel 

dependen 

2. Mengguna 

kan faktor 

fundamen 

tal makro 

dan mikro 

3. Objek 

penelitian 

mengguna

kan sektor 

perdagang

an, jasa 

dan 

investasi  

 

1. Menggu

nakan CR 

sebagai 

variabel 

independ

en 

2..Menggu

nakan 

faktor 

fundamen 

Mikro 

3.Objek 

penelitia

n pada 

indeks 

LQ45 di 

BEI 

Periode 

2013-

2015 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No 

Nama 

Peneliti, 

Judul dan 

Tahun 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Saat Ini 

  berpengaruh  

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

 yang 

terdaftar di 

BEI 

periode 

tahun 

2010-2012 

 

3.  Dewi, 

(Pengaruh 

Struktur 

Modal 

terhadap 

Nilai 

Perusahaan) 

2014 

1. Debt to Asset 

Ratio dan 

Debt to Equity 

Ratio secara 

simultan 

memiliki 

pengaruh 

terhadap rasio 

Tobin’s Q 

2. Debt to Asset 

Ratio yang 

secara parsial 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

Tobin’s Q 

1..Mengguna

kan DR 

dan DER 

sebagai 

indikator 

struktur 

modal 

1..Mengguna

kan Tobin’s 

Q sebagai 

indikator 

nilai 

perusahaan 

2..Objek 

penelitian 

pada sektor 

pertambang

an di BEI 

Periode 

2009-2012  

1..Menggun

akan PER 

dan harga 

saham 

sebagai 

indikator 

nilai 

perusahaa

n 

2. Objek 

penelitian 

pada 

indeks 

LQ45 di 

BEI 

Periode 

2013-

2015 

4. Prasetia 

(Struktur 

Modal, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan Risiko 

Perusahaan 

terhadap 

Nilai 

Perusahaan) 

2014 

1..Struktur modal 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

2..Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

3..Risiko 

perusahaan 

mempunyai 

pengaruh 

positif tidak 

signifikan  

1..Mengguna

kan DER 

sebagai 

variabel 

struktur 

modal 

1. Struktur 

modal, 

ukuran 

perusahaa

n, risiko 

perusahaa

n sebagai 

variabel 

bebas 

2..Mengguna

kan 

pengujian 

asumsi 

klasik 

sebagai 

metode 

analisis 

data 

1..Struktur 

modal 

sebagai 

variabel 

bebas 

2..Menggun

akan 

PLS 

sebagai 

analisis 

data 

3..Objek 

penelitia

n pada 

indeks 

LQ45 di 

BEI   
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Lanjutan Tabel 2.1 

No 

Nama 

Peneliti, 

Judul dan 

Tahun 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Saat ini 

  terhadap nilai 

perusahaan 

 3..Objek 

penelitian 

mengguna

kan 

perusahaa

n otomotif 

di BEI 

tahun 

2009-2012 

Periode 

2013-2015 

5. Sappar, 

(Analisis 

Pengaruh 

Faktor-

Faktor 

Fundamental 

dan Teknikal 

terhadap 

Nilai 

Perusahaan) 

2015 

 

1. Tingkat inflasi 

dan BI rate 

tidak memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

2. DER 

berpengaruh 

positif 

terhadap nilai 

perusahaan 

3. ROA 

berpengaruh 

negatif 

terhadap nilai 

perusahaan 

4. Harga saham 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

 

1. Mengguna

kan CR dan 

sebagai 

variabel 

independen 

2. Mengguna

kan harga 

saham 

sebagai 

variabel 

dependen 

1. Mengguna

kan DER 

dan PER 

sebagai 

variabel 

independen 

2. Mengguna

kan 

pengujian 

asumsi 

klasik 

sebagai 

metode 

analisis 

data 

3. Objek 

penelitian 

menggunak

an sektor  

Consumer 

Goods 

Industry di 

BEI 

Periode 

2011-2013 

1. Menggu

nakan 

DER dan 

PER 

sebagai 

variabel 

dependen 

2. Menggu

nakan 

PLS 

sebagai 

analisis 

data 

3. Objek 

penelitian 

pada 

indeks 

LQ45  

di BEI 

Periode 

2010-

2015 

Sumber: data diolah (2017) 
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B. Faktor Fundamental 

Menurut Husnan (2009:307), “untuk melakukan analisis dan memilih 

saham terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis faktor fundamental 

dan pendekatan analisis faktor teknikal”. Analisis teknikal digunakan untuk 

memprediksi perubahan nilai saham dengan mendasarkan pada pola-pola 

tertentu yang terjadi pada masa lalu yang kemungkinan akan terjadi lagi pada 

waktu yang akan datang, sehingga membantu investor untuk menemukan waktu 

yang tepat kapan harus membeli dan kapan harus menjual saham.  

Menurut Hartono (2009:130), “analisis fundamental adalah analisis 

untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan 

perusahaan”. Analisis fundamental menentukan nilai saham perusahaan dengan 

menganalisis variabel-variabel yang berasal dari internal perusahaan, kemudian 

variabel-variabel tersebut dihubungkan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya sehingga diperoleh taksiran mengenai nilai saham. Analisis fundamental 

memusatkan perhatiannya pada data-data laporan keuangan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan, kemudian dari data laporan keuangan tersebut dianalisis sesuai 

dengan kebutuhan. 

Laporan keuangan merupakan komponen yang penting dalam analisis 

fundamental karena menyajikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya 

dan untuk menjaga keakuratannya maka laporan keuangan perusahaan yang 

digunakan harus berupa data laporan keuangan yang telah di audit oleh lembaga 

auditor. Semakin tinggi nilai saham di pasar maka membuktikan bahwa kinerja 

perusahaan meningkat dan sebaliknya apabila terjadi penurunan nilai saham 

maka merupakan cerminan dari penurunan kinerja perusahaan. 
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1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bentuk representasi dari kinerja 

perusahaan selama periode akuntansi. Laporan keuangan disusun sebagai 

bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada stakeholders perusahaan 

yang bersangkutan. Perusahaan yang sudah go public memiliki kewajiban 

untuk menyajikan laporan keuangannya kepada publik setiap periode 

akuntansi. Laporan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan dan 

prestasi-prestasi yang berhasil dicapai selama periode akuntansi tersebut. 

Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2014:2) adalah “hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2012:par10) laporan 

keuangan adalah : 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 

juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

 

2. Penyajian Laporan Keuangan 

Menurut (IAI, 2012:par11) Laporan keuangan lengkap terdiri dari 

komponen-komponen berikut ini: 

a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode 

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode,  

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

d. Laporan arus kas selama periode 

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lain 
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f. .Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang 

disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi 

secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos 

laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos 

dalam laporan keuangannya.  

 

3. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Syamsuddin (2009:37) “analisis laporan keuangan 

perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan dari rasio-rasio untuk 

menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan 

kemungkinannya di masa depan”. Analisis laporan keuangan dilakukan 

dengan membandingkan pos-pos yang ada pada neraca maupun laporan laba 

rugi. Laporan pada neraca maupun laporan laba rugi berfungsi untuk 

mengukur tingkat efektifitas perusahaan didalam menggunakan aktivanya, 

mengukur tingkat leverage, mengukur kelancaran pembayaran hutang dan 

mengukur tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. 

4. Metode Perbandingan Rasio Keuangan 

Teknik analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode perbandingan rasio keuangan perusahaan. 

Masing-masing metode ini tergantung dari kebutuhan pihak manajemen 

terhadap informasi hasil analisis laporan keuangan perusahaan. Penggunaan 

metode analisis dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan 

dengan perusahaan lain yang sejenis maupun dengan rasio rata-rata industri. 

Menurut Syamsuddin (2009:39), ada dua cara yang dapat dilakukan dalam 

membandingkan rasio finansial perusahaan yaitu:  

a. Cross Sectional Approach adalah cara mengevaluasi dengan jalan 

membandingkan rasio-rasio keuangan antara satu perusahaan dan 

perusahaan lain yang sejenis pada saat yang bersamaan. Dengan 

cara ini dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan 
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berada lebih tinggi, setara atau bahkan lebih rendah daripada rasio-

rasio industri.  

b. Time Series Analysis adalah cara mengevaluasi dengan jalan 

membandingkan rasio-rasio masa lalu dan masa kini dapat 

memperlihatkan apakah perusahaan yang bersangkutan 

mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan 

perusahaan dapat dilihat melalui tren atau kecenderungan dari 

tahun ke tahun, dan dapat melihat perkembangan ini maka 

perusahaan akan dapat membuat rencana kedepan.  

 

Menurut Syamsuddin (2009:39), ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam penggunaan rasio-rasio keuangan perusahaan yakni: 

a. Sebuah rasio saja tidak pernah digunakan untuk menilai 

keseluruhan operasi yang telah dilaksanakan. Untuk menilai 

keadaan secara keseluruhan maka sejumlah rasio harus dinilai 

secara bersamaan.  

b. Perbandingan yang dilakukan harus sejenis dan dalam waktu yang 

bersamaan. 

c. Sebaiknya perhitungan rasio keuangan didasarkan pada data 

laporan keuangan yang sudah di audit, laporan yang belum di audit 

masih diragukan tingkat kebenarannya, sehingga rasio-rasio yang 

dihitung juga kurang akurat.  

d. Adalah sangat penting untuk diperhatikan bahwa pelaporan atau 

akuntansi yang digunakan haruslah sama.  

 

5. Variabel Faktor Fundamental 

Analisis faktor fundamental menganalisis nilai suatu perusahaan 

dengan cara mengolah data-data keuangan, kemudian menghitung rasio-rasio 

dari laporan keuangan menurut kebutuhan penganalisa. Analisis rasio 

keuangan merupakan salah satu cara untuk menginterpretasikan informasi 

akuntansi yang dinyatakan secara relatif untuk mengungkapkan hubungan 

tertentu antara satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis 

faktor fundamental karena hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan akan 

mencerminkan tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas yang 
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dapat digunakaan untuk menginvestigasi perubahan nilai perusahaan yang 

tercermin melalui nilai saham.  

Jenis-jenis rasio keuangan pada dasarnya ada bermacam-macam. 

Penggunaan berbagai macam rasio keuangan dapat dibuat menurut kebutuhan 

analisis. Variabel faktor fundamental yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari rasio likuiditas yaitu Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), rasio 

profitabilitas yaitu Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE), 

dan rasio aktivitas yaitu Total Asset Turn Over (TATO). Masing-masing 

variabel faktor fundamental beserta perhitungannya akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Rasio Likuiditas  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendek. Besar kecilnya rasio likuiditas dapat 

diukur dengan cara: 

1) Current Ratio (CR) 

Current Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki. Current Ratio yang tinggi maka posisi kreditur makin baik, oleh 

karena terdapat kemungkinan lebih besar bahwa hutang perusahaan 

tersebut akan dibayar tepat pada waktunya. Namun demikian rasio ini 

mempunyai kelemahan karena tidak semua komponen aktiva lancar 

memiliki tingkat likuiditas yang sama.  

           Current Ratio = 
Current Asset

Current Liabilities
 

       Sumber: Sudana (2011:21) 
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2) Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio pada dasarnya sama seperti Current Ratio namun 

tidak memasukkan komponen persediaan karena dianggap kurang likuid 

dibandingkan dengan kas, surat berharga dan piutang. Oleh karena itu 

Quick Ratio memberikan ukuran yang lebih akurat dibandingkan Current 

Ratio tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. 

                            Quick Ratio= 
Current Asset - Inventory

Current Liabilities
 

                             Sumber: Sudana (2011:21) 

    

b. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan. Besar kecilnya profitabilitas dapat diukur dengan cara: 

1) Return On Investment (ROI) 

ROI menunjukkan kemampuan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba 

setelah pajak. Semakin besar ROI berarti semakin efisien penggunaan 

aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang 

sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar.  

                       Return On Investment = 
Earning After Tax

Total Asset
 

                            Sumber: Sudana (2011:22) 
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2) Return On Equity (ROE) 

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan 

modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.  

                   Return On Equity = 
Earning After Tax

Total Equity
 

   Sumber: Sudana (2011:22) 

 

c. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam 

mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan atau perputaran (turn over) dari 

aktiva tersebut. Besar kecilnya rasio aktivitas dapat diukur dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Total Asset Turn Over (TATO) 

TATO mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva dalam 

menghasilkan penjualan. Semakin besar rasio ini berarti semakin efektif 

pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. 

                        Total Asset Turn Over = 
Sales

Total Asset
 

      

   Sumber: Sudana (2011:22) 

  

 

 

C. Struktur Modal 

1. Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal merupakan unsur yang penting dalam pengambilan 

keputusan sumber pendanaan perusahaan. Untuk mencapai tujuan 
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perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan, manajer harus mampu 

menilai struktur modal perusahaan dan memahami hubungannya dengan 

risiko, pengembalian dan nilai. Keputusan keuangan yang efektif dapat 

mengurangi biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut 

Sartono (2010:225) struktur modal adalah “perimbangan jumlah hutang 

jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham 

preferen dan saham biasa”. 

Menurut Fahmi (2013:184) “struktur modal merupakan gambaran 

dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki 

yang bersumber dari utang jangka panjang (long-term liabilities) dan modal 

sendiri (shareholder’s equity) yang menjadi sumber pembiayaan 

perusahaan”. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan, 

bahwa struktur modal adalah pendanaan perusahaan yang terdiri dari hutang 

dan modal sendiri perusahaan yang tujuannya untuk mendanai perusahaan 

dalam jangka panjang.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

     Agar memiliki struktur modal yang tepat, manajer keuangan suatu 

perusahaan dituntut untuk mengetahui kebutuhan dan komposisi dana yang 

tepat bagi perusahaan agar dapat memaksimalkan pengembalian dan 

meminimalkan risiko. Menurut Riyanto (2011:297), struktur modal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

a. Tingkat bunga 

Pada waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan 

modal adalah sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku 

pada waktu itu. Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis 

modal apa yang akan ditarik, apakah perusahaan akan 

mengeluarkan saham atau obligasi.  
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b. Stabilitas dari “earning” 

Stabilitas dan besarnya “earning” yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan akan menentukan apakah perusahaan tersebut 

dibenarkan untuk menarik modal dengan beban tetap atau tidak. 

Suatu perusahaan yang mempunyai “earning” stabil akan selalu 

dapat memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari 

penggunaan modal asing. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai 

“earning” yang tidak stabil akan menanggung risiko tidak dapat 

membayar beban bunga atau tidak dapat membayar angsuran-

angsuran hutangnya pada tahun-tahun atau keadaan yang buruk. 

c. Susunan dari Aktiva 

Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar daripada 

modalnya tertanam dalam aktiva tetap, akan mengutamakan 

pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal yang permanen yaitu 

modal sendiri, sedang modal asing sifatnya adalah sebagai 

pelengkap. Dan perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya 

terdiri dari aktiva lancar akan mengutamakan pemenuhan 

kebutuhan dananya dengan hutang jangka pendek.  

d. Kadar Risiko dari Aktiva 

Tingkat atau kadar risiko dari setiap aktiva yang ada dalam 

perusahaan tidak sama dengan perusahaan lainnya. Semakin lama 

jangka waktu penggunaan suatu aktiva di dalam perusahaan maka 

semakin besar derajat risikonya. Hubungan ini dikenal dengan 

adanya prinsip aspek risiko dalam ajaran pembelanjaan perusahaan, 

yang menyatakan bahwa apabila ada aktiva yang peka terhadap 

risiko maka perusahaan harus lebih banyak mengeluarkan biaya 

dengan modal sendiri.  

e. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan 

Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan juga mempunyai 

pengaruh terhadap jenis modal yang akan ditarik. Apabila jumlah 

modal yang dibutuhkan sekiranya dapat dipenuhi hanya dari satu 

sumber saja maka tidak perlu mencari sumber lain. Sebaliknya 

apabila jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar maka perlu 

mencari sumber lain misalnya dengan saham preferen dan obligasi.  

f. Keadaan Pasar Modal 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan 

karena adanya gelombang konjungtur. Pada umumnya apabila 

gelombang meninggi maka para investor lebih tertarik untuk 

menanamkan modalnya dalam saham. Oleh sebab itu, perusahaan 

dalam rangka usaha mengeluarkan atau menjual saham haruslah 

menyesuaikan keadaan pasar modal tersebut.  

g. Sifat Manajemen 

Sifat manajemen dalam perusahaan mempengaruhi pengambilan 

keputusan dalam mencari pemenuhan kebutuhan dana. Seorang 

manajer yang mempunyai sifat pesimis dan tidak berani dalam 

menanggung risiko akan lebih suka membelanjakan pertumbuhan 

penjualannya dengan dana dari sumber internal. Sebaliknya 

manajer yang optimis dan berani menanggung risiko akan lebih 
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berani untuk membiayai pertumbuhan penjualannya dengan dana 

yang berasal dari hutang (debt financing).  

h. Besarnya Suatu Perusahaan  

Suatu perusahaan yang besardan memiliki saham yang tersebar luas 

akan lebih berani untuk memperbesar modal saham dengan 

mengeluarkan saham baru dalam membiayai kebutuhan 

pertumbuhan perusahaan. 

 

3. Teori Struktur Modal 

     Menurut Brigham dan Houston (2011:179), “ada 4 macam teori 

struktur modal yaitu teori Modigliani Miller (MM) tanpa pajak, teori MM 

dengan pajak, trade off theory dan signaling theory”. Teori struktur modal 

menjelaskan mengenai pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang 

pengaruh modal terhadap nilai perusahaan. Ada yang setuju dengan dan ada 

yang tidak.  

Berikut penjelasan mengenai teori menurut tersebut: 

a. Teori Modigliani Miller (MM) Tanpa Pajak 

Teori MM tanpa pajak mengatakan bahwa struktur modal tidak 

memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya bahwa tidak 

ada korelasi antara struktur modal perusahaan terhadap nilai perusahaan 

yang tercermin dalam nilai saham. Berikut adalah daftar asumsi yang 

diambil oleh MM (Brigham & Houstan 2011:179):  

1) Tidak ada biaya pialang 

2) Tidak ada pajak 

3) Tidak ada biaya kebangkrutan 

4) Investor dapat meminjam dengan tingkat yang sama seperti 

perusahaan 

5) Seluruh investor memiliki informasi yang sama seperti manajeme 

tentang peluang investasi perusahaan di masa depan 

6) EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan hutang 
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MM memberikan petunjuk mengenai elemen-elemen yang 

dibutuhkan agar struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Keterbatasan dari penelitian MM justru menjadi awal bagi 

perkembangan struktur modal modern.  

b. Model Modigliani Miller (MM) dengan Pajak 

Pada tahun 1963, MM menerbitkan artikel sebagai lanjutan teori 

MM tahun 1958 yakni dengan mengasumsikan adanya pajak. Peraturan 

mengenai perpajakan memperkenakan perusahaan untuk menggunakan 

pembayaran bunga sebagai sebuah beban, sedangkan dividen yang 

dibayarkan kepada pemegang saham bukan sebagai pengurang pajak, 

sehingga adanya beban bunga memungkinkan untuk terjadinya 

penghematan pada biaya pajak. Perusahaan yang menggunakan hutang 

akan membayar bunga atas hutang tersebut, sehingga bunga yang dibayar 

mampu mengurangi biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan pendapat MM, adanya biaya pajak membuat keputusan 

pendanaan menjadi relevan terhadap nilai perusahaan.  

Penghematan pada pajak ini memberikan keuntungan pada 

perusahaan karena penggunaan hutang yang lebih besar akan mengurangi 

beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, dengan berkurangnya 

biaya pajak yang dibayarkan maka nilai perusahaan yang menggunakan 

hutang akan lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan 

hutang.  
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c. Teori Trade Off 

 

Menurut Brigham dan Houston (2011:183) mengatakan bahwa 

“perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan hutang dengan 

masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan”. Teori ini 

menggambarkan bahwa struktur modal yang optimal dapat ditentukan 

dengan menyeimbangkan keuntungan atas penggunaan hutang dengan 

biaya kebangkrutan dan biaya agensi. Brigham dan Houston (2011:182) 

mengatakan bahwa “masalah yang berkaitan dengan kebangkrutan 

kemungkinan besar akan naik seiring dengan makin besarnya jumlah 

utang yang dimiliki suatu perusahaan dalam struktur modalnya, sehingga 

biaya kebangkrutan akan mencegah perusahaan mendorong penggunaan 

utangnya ke tingkat yang berlebihan”.   

d. Teori Sinyal 

 

“Teori ini mengasumsikan bahwa setiap orang baik itu investor 

maupun manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek 

perusahaan” (Brigham dan Houston, 2011:184) yang kemudian disebut 

symmetric infotmation. Pada kenyataannya manajemen memiliki 

informasi yang lebih banyak mengenai prospek, risiko dan nilai 

perusahaan dibandingkan investor yang kemudian disebut dengan 

asymmetric information. Sebagai perbandingan, di satu keadaan 

manajemen perusahaan cenderung menutup informasi jika melihat 

prospek perusahaan menguntungkan di masa depan karena tidak ingin 

berbagi keuntungan dengan investor, namun di satu sisi membutuhkan 

tambahan modal untuk memaksimalkan keuntungan sehingga cenderung 
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menggunakan hutang yang baru. Namun di keadaan lain, jika manajemen 

perusahaan mengetahui bahwa prospek perusahaan mengalami 

penurunan di masa depan, manajemen cenderung ingin memperbaiki 

fasilitas perusahaan sehingga menghasilkan produk yang lebih baik. 

Perbaikan tersebut membutuhkan biaya yang tidak mungkin didapat dari 

hutang karena hanya akan menambah beban perusahaan. Akibatnya, 

perusahaan akan menerbitkan saham baru sehingga konsekuensi buruk 

di masa depan akan ditanggung bersama dengan investor baru.  

Kesimpulan dari dua keadaan diatas yaitu perusahaan dengan 

prospek baik cenderung tidak menggunakan pendanaan dari luar, 

sementara perusahaan dengan prospek buruk cenderung menggunakan 

pendanaan dari luar. Informasi ini dapat menentukan pilihan apakah 

menggunakan sumber dana dari internal atau dari eksternal perusahaan. 

Teori ini menyatakan bahwa investasi perusahaan akan dibiayai oleh 

sumber internal terlebih dahulu yakni dari laba ditahan dan kemudian 

diikuti oleh penerbitan obligasi dan saham baru. 

e. Teori Pendekatan Laba Bersih (Net Income Approach) 

“Pendekatan laba bersih mengasumsikan bahwa investor 

mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat 

kapitalisasi yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah 

utangnya dengan tingkat biaya utang yang konstan pula” (Sjahrial, 

2014:250). Teori ini mengatakan bahwa nilai perusahaan akan meningkat 

jika perusahaan menggunakan hutang semakin besar.  
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f. Teori Pendekatan Laba Operasi Bersih (Net Operating Income) 

Sama halnya dengan pendekatan laba bersih, pada pendekatan 

laba operasi bersih diasumsikan bahwa biaya hutang konstan. 

Penggunaan hutang yang semakin besar dipandang akan meningkatkan 

risiko perusahaan. Keuntungan akan meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya risiko perusahaan. Biaya modal dan biaya utang yang 

tidak mengalami perubahan menyebabkan keputusan struktur modal 

menjadi tidak penting (Sjahrial, 2015:251). 

g. Teori Pendekatan Tradisional (Traditional Approach) 

“Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hingga suatu leverage 

tertentu, risiko perusahaan tidak mengalami perubahan. Namun setelah 

leverage atau rasio utang tertentu, biaya utang dan biaya modal sendiri 

meningkat” (Sjahrial, 2015:252). Biaya modal pada awalnya menurun 

namun setelah tingkat hutang tertentu akan meningkat yang 

mengakibatkan nilai perusahaan mula-mula akan meningkat dan akan 

menurun sebagai akibat dari penggunaan hutang yang semakin besar.  

 

4. Variabel Struktur Modal 

     Struktur modal adalah pendanaan perusahaan yang terdiri dari hutang 

dan modal sendiri perusahaan yang tujuannya untuk mendanai perusahaan 

dalam jangka panjang. Variabel struktur modal yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Debt Ratio dan Debt Equity Ratio. Berikut adalah 

penjelasan dari masing-masing variabel: 

 

 



34 

 

 

a. Debt Ratio (DR) 

     Debt Ratio mengukur proporsi dana yang bersumber dari hutang 

untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan 

semakin besar porsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi pada 

aktiva, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan 

sebaliknya.  

                        Debt Ratio  = 
Total Debt

Total Asset
 

                             Sumber: Sudana (2011:21) 

 

 

b. Debt Equity Ratio (DER) 

     Debt Equity Ratio merupakan rasio yang menunjukkan hubungan 

antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan kreditur dengan 

jumlah modal sendiri dari suatu perusahaan.  

                         Debt Equity Ratio  = 
Hutang Jangka Panjang

Modal Sendiri
 

             Sumber: Syamsuddin (2009:54) 

 

 

D. Nilai Perusahaan 

1. Pengertian Nilai Perusahaan  

Menurut Sudana (2011:8), “nilai perusahaan merupakan nilai 

sekarang dari arus pendapatan atau kas yang diharapkan diterima pada masa 

yang akan datang”. Nilai perusahaan pada pokoknya merupakan persepsi 

investor terhadap kinerja perusahaan, baik kinerja pada saat ini maupun 

kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Menurut Harmono 

(2014:50), “nilai perusahaan dapat diukur menggunakan nilai harga saham di 

pasar berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di pasar, yang 
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merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara 

riil”. Nilai perusahaan memberikan informasi mengenai seberapa bagus 

tingkat pengelolaan manajemen didalam memberikan manfaat atau 

keuntungan yang dapat dinikmati oleh stakeholders perusahaan. 

Menurut Martono dan Harjinto (2012:2) ada 3 tujuan didirikannya 

suatu perusahaan, yaitu: 

“a. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal 

b. Ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham 

c. Memaksimalkan nilai perusahaan” 

Indikator diatas menujukkan bahwa saham sering dikaitkan dengan 

nilai perusahaan karena nilai saham mampu merepresentasikan kinerja 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan mengalami 

peningnkatan pada nilai sahamnya. Nilai saham yang tinggi maka nilai 

perusahaannya juga tinggi. Nilai saham yang tinggi akan memberikan 

keuntungan bagi pemegang saham sehingga dapat disimpulkan bahwa 

manajemen mampu menciptakan nilai bagi perusahaan.  

2. Saham 

Menurut Fahmi (2012:86) saham adalah “tanda bukti penyertaan 

kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan”. Jenis saham dalam pasar 

modal yang paling umum dikenal oleh public ada dua yaitu, saham biasa 

(common stock) dan saham istimewa (preferred stock) dimana kedua jenis 

saham ini memiliki arti dan aturannya masing-masing.  

a. Saham Biasa 

Saham biasa (common stock) adalah surat berharga yang dijual oleh 

suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, 

yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk 
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mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta berhak untuk 

menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau 

tidak. Pemegang saham ini di akhir tahun akan memperoleh 

keuntungan dalam bentuk dividen. 

 

b. Saham Istimewa 

Saham istimewa (preferred stock) adalah surat berharga yang dijual 

oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, 

dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan 

memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan 

diterima setiap kuartal (tiga bulanan).  

 

3. Jenis-jenis Saham 

Saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut Fahmi 

(2012:86), yaitu: 

a. Saham unggulan (blue chip-stock) adalah saham dari perusahaan 

yang dikenal secara nasional dan memeiliki sejarah laba, 

pertumbuhan dan manajemen yang berkualitas. Saham-saham IBM 

dan Du Pont merupakan contoh blue chip. Jika di Indonesia dapat 

dilihat pada lima besar saham yang termasuk kategori LQ45. 

b. Saham pertumbuhan (growth stock) adalah saham-saham yang 

diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari 

rata-rata saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. 

c. Saham defensif (defensive stock) adalaah saham yang cenderung 

lebih stabil dalam masa resesi atau perenomian yang tidak menentu 

berkaitan dengan dividen, pendapatan dan kinerja pasar.  

d. Saham siklikal (cyclical stock) adalah sekuritas yang cenderung 

naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga 

secara cepat saat ekonomi lesu. 

e...Saham musiman (seasonal stock) adalah perusahaaan yang 

penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena 

cuaca dan liburan. 

f. .Saham spekulatif (speculative stock) adalah saham yang kondisinya 

memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan kemungkinan tingkat 

pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif.  

 

 

4. Penilaian Saham 

Menurut Sunariyah (2011:125) terdapat 4 jenis nilai yang dikenal 

dalam penilaian saham yaitu: 
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a...Nilai nominal (par value) adalah harga saham pertama yang 

tercantum pada sertifikat badan usaha. Harga saham tersebut 

merupakan harga yang sudah diotorisasi oleh rapat umum pemegang 

saham. Harga ini tidak berubah-ubah dari yang telah ditetapkan oleh 

rapat umum pemegang saham. 

b. Nilai buku (Book Value), nilai saham akan bermacam-macam dari 

waktu perusahaan didirikan, nilai saham tersebut berubah karena 

adanya kenaikan atau penurunan harga saham dan adanya laba 

ditahan. Jumlah laba ditahan, par value saham dan modal selain par 

value adalah nilai buku. Nilai buku untuk setiap lembar saham 

dihitung dari pembagian jumlah nilai buku dengan jumlah lembar 

saham. 

c. Nilai dasar (base price), nilai dasar suatu saham sangat berkaitan 

dengan harga pasar saham yang bersangkutan setelah dilakukan 

penyesuaian karena corporate action (aksi emiten). Nilai dasar ini 

merupakan harga perdana saham tersebut. 

d. Nilai pasar (market price) adalah harga suatu saham pada pasar yang 

sedang berlangsung di bursa efek. Apabila bursa efek telah tutup 

maka harga pasar adalah harga penutupannya (closing price).  

 

5. Variabel Nilai Perusahaan 

Nilai saham mampu menggambarkan kinerja manajemen perusahaan 

dalam memberi keuntungan bagi pemegang saham maka dari itu nilai saham 

sering dikaitkan dengan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja 

bagus besar kemungkinan nilai sahamnya juga akan meningkat. Variabel nilai 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Price Earning Ratio 

(PER) dan harga saham. Penjelasan dari masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut: 

a.  Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio mengukur bagaimana investor menilai prospek 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, dan tercermin pada 

harga saham yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah laba 

yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa 

investor mempunyai harapan yang baik tentang perkembangan perusahaan 
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di masa yang akan datang, sehingga untuk pendapatan per saham tertentu, 

investor bersedia membayar dengan harga yang mahal. 

                        Price Earning Ratio  = 
Market price per share

Earning per share
 

Sumber: Sudana (2011:23) 

 

        

b. Harga Saham 

     Menurut Anoraga et al. (2009:59), harga saham merupakan harga 

pasar atau market price, yaitu harga saham pada pasar riil serta yang paling 

mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar 

yang sedang berlangsung. Apabila pasar sudah ditutup, maka harga pasar 

adalah harga penutupan (closing price). 

 

E. Model Konsep dan Hipotesis Penelitian 

1. Model Konsep 

Menurut Iskandar (2008:54) menjelaskan secara teoritis modal 

konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-

teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, 

yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan teori yang telah 

dijelaskan diatas, maka dapat ditentukan sebuah model konsep tentang 

pengaruh faktor fundamental dan struktur modal terhadap nilai perusahaan 

indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hubungan konsep 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Model Konsep 

Sumber: data diolah (2017) 

 

2. Model Hipotesis  

Hipotesis menurut Darmawan (2014:120) merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian sebelum jawaban yang 

empiris. Jawaban sementara atas hipotesis tersebut memerlukan pembuktian 

kebenarannya. Berdasarkan konsep yang telah dikemukakan diatas maka 

dapat diturunkan pada model hipotesis, pada penelitian ini model hipotesis 

yang digunakan akan digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Model Hipotesis 

Sumber: data diolah (2017) 
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3. Pengembangan Hipotesis 

a. Pengaruh faktor fundamental terhadap struktur modal 

       Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Maytariana 

(2013) menunjukkan bahwa faktor fundamental yang diukur dengan 

indikator tangiable asset, firm size, ROA dan pajak berpengaruh terhadap 

struktur modal yang diwakili dengan indikator DR dan DER. Manajer 

keuangan dalam mengambil kebijakan struktur modal akan menggunakan 

faktor fundamental sebagai penentu dari struktur modal dan sekaligus 

sebagai faktor yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas dan rasio aktivitas memiliki pengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan. Perusahaan yang likuid dan profitable akan 

mempengaruhi kreditur untuk memberikan kredit baik jangka panjang 

maupun jangka pendek sehingga stuktur modal perusahaan akan 

meningkat. Oleh sebab itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Faktor fundamental berpengaruh terhadap struktur modal 

b. Pengaruh faktor fundamental terhadap nilai perusahaan 

       Kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio likuiditas 

dengan indikator CR,QR, profitabilitas dengan indikator ROI, ROE dan 

aktivitas dengan indikator TATO yang baik akan mencerminkan nilai 

perusahaan yang baik pula yang tercermin dari PER dan harga saham. 

Meningkatnya likuiditas, profitabilitas dan aktivitas perusahaan akan 

sebanding dengan meningkatnya nilai perusahaan. Arvianto (2014) 

mengungkapkan bahwa faktor fundamental mikro berpengaruh signifikan 
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terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Faktor fundamental berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

c. Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

       Kebijakan manajemen untuk menambah modal perusahaan 

melalui pendanaan internal ataupun eksternal akan berdampak pada nilai 

perusahaan yang tercermin dari PER dan harga saham. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi (2014) membuktikan bahwa struktur modal yang 

diukur dengan indikator DAR dan DER memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang digambarkan dengan indikator Tobin’s Q. Oleh karena 

itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  


