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ABSTRAK 

 

PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 

EMITEN LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

 

Oleh 
 

ELFRISA MAULITIA 
 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh indikator-indikator struktur 

modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang diukur 

dengan PBV. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-

2016. Teknik pengumpulan sampel telah dilakukan dengan menggunakan 

purposive sampling, sehingga sampel yang diperoleh dalam penelitian ini 

sebanyak 99 observasi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur modal yang diukur dengan 

menggunakan Long Term Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel likuiditas yang diukur menggunaka 

Current ratio memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh negative signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

Kata kunci: Struktur Modal, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan, 

PBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF CAPITAL STRUCTURE, LIQUIDITY, AND FIRM 

SIZE ON FIRM VALUE IN LQ45 EMTENTS IN INDONESIA STOCK 

EXCHANGE 

 

 

 

By 

 

ELFRISA MAULITIA 

 

 

 

This study aims to examine the influence of capital structure, liquidity, and firm 

size to the firm value was measured by PBV. The population used in this study is 

all LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014-2016. 

The sample collection technique has been done by using purposive sampling, so 

that the samples obtained in this study as many as 99 observasion. 

 

The result of this research showed that the variable of capital structure was 

measured Long Term Debt to Equity Ratio has a significant positive effect on firm 

value. The liquidity variable measured using Current ratio has a significant 

positive effect on firm value. While the variable of firm size has significant 

negative effect to firm value. 

 

 

Key Words: Capital structure, liquidity, firm size and firm value. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi, memiliki tujuan umum di 

dirikannya perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan dengan cara 

memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya, serta bagaimana  perusahaan 

dapat memanfaatkan dan mengelola modal, utang  dan aset yang  dimilikinya. 

Dalam hal ini perluadanyamanajemen keuanganperusahaan karena fungsi 

manajemen keuangan itu sendiri yaitu memaksimalkan kemakmuran para pemilik 

perusahaan atau para pemegang saham. Jika perusahaan dapat memanfaatkan 

sumber daya yang dimilikinya,serta dapat memanfaatkan dan mengelola modal, 

utang dan aset yang dimilikinya secara maksimal maka hal ini perusahaan 

kemungkinan besar mendapatkan keuntungan yang besar,sehingga dapat 

mempengaruhi nilai dari perusahaan di mata pemodal maupun investor. 

 

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan 

diikuti oleh tingginya  kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan yang 

meningkat akan mempengaruhi nilai pemegang  saham apabila peningkatan 

ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang 

saham. 
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Menurut Sulasmiyati, et.al (2016) nilai perusahaan dapat dilihat dari 

perkembangan harga saham perusahaan di pasar saham. Harga saham yang tinggi 

berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang baik menjadi 

prospek perusahaan yang positif di masa depan. Menurut Husnan dalam Nuzula, 

et.al(2014) berpendapat bahwa bagi perusahaan yang belum gopublic nilai 

perusahaan merupakan sejumlah biaya yang bersedia dikeluarkan oleh calon 

pembeli jika perusahaan tersebut dijual,sedangkan bagi perusahaan yang sudah 

gopublic nilai perusahaan nya dapat dilihat dari besarnya nilai saham yang ada di 

pasar modal. Nilai saham sendiri didefinisikan dengan jumlah lembar saham yang 

dikalikan nilai pasar perlembar saham ditambah nilai hutang, dengan asumsi jika 

nilai hutang konstan maka secara langsung peningkatan nilai saham akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaanyaitu struktur modal, likuiditas dan ukuran perusahaan. 

 

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman 

terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang 

dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa (Sjahrial, 

2010). Perusahaan membutuh kan dana dalam menjalan kan kegiatan 

operasionalnya. Dana tersebut berupa dana dari dalam (modalsendiri) dan luar 

perusahaan.  Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri 

seperti cadangan laba yang berasal dari pemilik seperti modal saham. Modal inilah 

yang menjadi tanggungan terhadap keseluruhan risiko perusahaan dan dijadikan 

jaminan bagi kreditur. Sedangkan modal yang berasal dari kreditur (penyandang 



3 

 

dana), modal inilah yang merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan 

(Riyanto, 2008). 

 

Perusahaanyang ingin melakukan kegiatan operasional nya dapat menggunakan 

modal sendiri dan modal asing. Apabila perusahaan lebih banyak menggunakan 

modal sendiri baik investor maupun pemilik dalam menjalankan kegiatan 

operasional nya, hal ini akan mengindikasikan utang yang rendah, sehingga 

cenderung  akan memberikan insentif yang  besar kepada pemiliknya yang pada 

akhirnya akan mendorong tingginya pembayaran hasil investasi, di mana pada 

ujungnya akan  meningkatkan nilai perusahaan  dari  naiknya harga saham. 

Sebaliknya apabila perusahaan lebih banyak mendanai kegiatan operasionalnya 

dari modal asing maka ada kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan  beserta 

bunganya dan  biasanya bersifat  jangka pendek atau  dapat disebut juga sebagai 

likuditas. Disinilah kemampuan perusahaan dapat dilihat, apakah perusahaan 

mampu membayar utang - utangnya dalam jangka pendek (liquid). Perusahaan 

dengan struktur modal yang tidak baik dan utang yang sangat besar akan 

memberikan beban yang berat kepada perusahaan sehingga perlu diusahakan 

suatu keseimbangan yang optimal dalam menggunakan kedua sumber tersebut 

sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

Long Term Debt to Equity Ratio (DER) dapat memberikan gambaran mengenai 

struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat diketahui tingkat 

risiko tak terbayar kan suatu utang. Long Term Debt to Equity Ratio (DER) juga 

menunjukkan tingkat utang perusahaan. Perusahaan dengan hutang yang besar 
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mempunyai biaya utang yang besar pula. Hal tersebut menjadi beban bagi 

perusahaan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor sehingga hal ini 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Struktur moda lyang optimal di perlukan 

dalam mengelola perusahaan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal 

sehingga dapat memaksimal kan nilai perusahaan.    

 

Likuiditas yaitu sebuah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendek nya yang mana dapat meningkat kan nilai perusahaan karena nilai hutang 

yang sedikit namun nilai likuiditas yang tinggi juga menunjukkan banyak dana 

perusahaan yang menganggur yang pada akhirnya mengurangi kemampuan laba 

perusahaan. Likuiditas merupakan ukuran kinerja perusahaan dalam kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang segera harus dilunasi yaitu 

kewajiban keuangan yang jatuh tempo nya sampai dengan 1 tahun (Sitanggang, 

2012). Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka semakin baik posisi 

perusahaan dimata kreditur karena perusahaan dianggap dapat membayar 

kewajiban nya kepada kreditur pada tepat waktu, tetapi hal ini mengakibatkan 

dana atau keuangan yang  menganggur sehingga tidak memaksimalkan pinjaman 

dana yang diperoleh untuk meningkatkan keuntungan dari sebelumnya. 

 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban financialnya secara  tepat waktu 

berarti perusahaan dalam keadaan likuid dan perusahaan tersebut punya alat 

pembayaran ataupun aktiva yang lebih besar dari hutang lancarnya. Jadi, dengan 

melihat likuiditas suatu perusahaan pihak kreditur juga dapat menilai baik 

buruknya perusahaan tersebut. 
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Menurut Kasmir dalam Rahmawati (2013) rasio likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kumpulan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek. Artinya perusahaan mampu membayar utang ketika ditagih atau 

utang yang sudah jatuh tempo. Jika perusahaan tidak mampu atau mengalami 

keterlambatan dalam membayar utang, hal ini akan mengakibatkan nilai 

perusahaan dimata investor, dan peminjam modal kurang baik sehingga mereka 

akan mempertimbangkan atau ragu-ragu  dalam investasi dan meminjamkan 

modal nya kembali. 

 

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam menghitung tingkat likuiditas yaitu 

rasio lancar (curent ratio). Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi utang  jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar nya dan 

rasio ini digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka 

pendek karena rasio ini menunjuk kan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka 

pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan akan menjadi uang tunai dalam 

periode yang sama dengan jatuh tempo utang. Hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Indra Jantanatentang “Pengaruh Struktur Modal,Profitabilitas,dan 

Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi 

Sub-Sektor Rokok di BEI Tahun 2007-2011 ”menunjukkan  bahwa likuiditas 

(CR) secara positif berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi antara lain oleh tingkat 

likuiditas (CR). Arah positif disini diartikan bahwa semakin tinggi likuiditas (CR) 

suatu perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.  
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Ukuran  perusahaan  dinilai  dari  total  aset yang  dimiliki perusahaan untuk 

kegiatan operasinya. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula dana 

yang di butuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Salah satu sumber dana 

perusahaan yaitu berasal dari pihak eksternal atau utang, hal ini akan 

mempengaruhi kewajiban perusahaan yang akan ditanggung semakin besar pula. 

Aset yang dijadikan jaminan untuk memperoleh hutang lebih besar nilainya dari 

pada pengembalian aset yang diterima perusahaan. Sehingga hal tersebut 

menunjukkan kurang solvabilitasnya antara aset dan hutang pada perusahaan. 

 

Insovable pada perusahaan menimbulkan kekhawatiran bagi para investor.Hal 

tersebut  disebabkan  oleh  tingginya risiko dalam  perusahaan sehingga 

memperbesar potensi terjadinya kebangkrutan (Sulasmiyati,et.al,2015). Hal 

tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulasmiyati, et.al, 

2015). tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan,Profitabilitas,Struktur Modal,dan 

Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Properti, 

Real Estate,dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode 2010-2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif 

terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh signifikan 

memiliki makna bahwa ukuran perusahaan bukan merupakan perimbangan bagi 

investor dalam berinvestasi. 

 

Hasil penelitian Marchyta (2015) tentang Pengaruh Struktur Modal dan 

Karakteristik Perusahaan Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan, dimana 
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hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutang jangka panjang berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas dan total hutang berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Karakteristik perusahaan yang diukur dengan  firm size  

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas maupun nilai perusahaan, 

tetapi likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Firm growth sendiri 

menunjukkan pengaruh tidak signifikan baik terhadap profitabilitas maupun nilai 

perusahaan, yang mengindikasikan variabel kontrol yang digunakan kurang baik. 

 

Hasil penelitian Hamidy (2015) pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menunjukkan hasil 

dimana profitabilitas mampu memediasi pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan,karena hutang akan dapat meningkatkan nilai perusahaan,dan 

peningkatan nilai perusahaan ini akan lebih besar apabila utang dapat 

meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian belum mencapai titik optimal pada tingkat utangnya,sehingga 

penambahan proporsi utang yang dapat meningkatkan profitabilitas dapat 

digunakan untuk mendapatkan nilai perusahaan yang lebih tinggi. 

 

Hasil penelitian Ferdiansya (2015) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Struktur Modal Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, dimana hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh Profitabilitas 

(ROI) tidak berpengaruh terhadap DER. Arus kas bebas (FCF) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap DER. Risiko bisnis (Brisk) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap DER. Likuiditas (CR) berpengaruh negatif dan signifikan 



8 

 

terhadap DER.  

 

Hasil penelitian Ikhwandarti (2015) tentang Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan Dan Pengungkapan Informasi Sosial Sebagai Variabel 

Intervening, hasil penelitian menunjukkan Prosentase kepemilikan manajemen 

dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi 

sosial perusahaan. 

 

Hasil penelitian Meidiawati (2016) tentang Pengaruh Size,Growth,Profitabilitas, 

Struktur Modal, Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan,hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Marchyta 

dan Astuti (2015) tentang Pengaruh Struktur Modal dan Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan, dimana Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hutang jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas dan total hutang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Karakteristik perusahaan yang diukur dengan firmsize berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas maupun nilai perusahaan,tetapi likuiditas tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan. Firm growth sendiri menunjukkan pengaruh 

tidak signifikan baik terhadap profitabilitas maupun nilai perusahaan,yang 

mengindikasikan variabel kontrol yang digunakan kurang baik 

 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka pada penelitian menggunakan 

perusahaan LQ45. Alasan pemilihan perusahaan perusahaan LQ45 karena 
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perusahaan-perusahaan LQ45 dinyatakan sebagai perusahaan yang memiliki nilai 

kapitalisasi pasar saham yang paling likuid .Perusahaan LQ 45dinyatakan oleh 

Bursa Efek Indonesia telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya,yaitu memiliki kondisi keuangan yang baik,memiliki prospek yang 

berkembang,dan memiliki transaksi dengan frekuensi yang tinggi. 

 

Berdasarkan beberapa alasan dan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud 

mengajukan penelitian yang berjudul : Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Emiten LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada emiten 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah likuiditasberpengaruh terhadap nilai perusahaan pada emiten LQ45 di 

Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

emiten LQ45 di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Peneltian 

Adapun tujuan penelitian sehubungan dengan  permasalahan yang ada adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada 

emiten LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada emiten 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada emiten LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor terkait dengan nilai 

perusahaan yang mencerminkan kondisi perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan 

kebijakan manajemen untuk memaksimumkan nilai perusahaan,terutama 

dalam hal kebijakan hutang,struktur kepemilikan dan kebijakan dividen yang 

diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur dan 

menambah pengetahuan dan referensibagi peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Signalling Theory 

Berdasarkan teori sinyal, jika manajer mengharapkan pertumbuhan perusahaan di 

masa depan berada pada tingkat yang tinggi, mereka akan mencoba memberikan 

sinyal kepada investor melalui laporan keuangan. Para manajer terdorong untuk 

memberikan sinyal kepada investor. Konsekuensi logika dari teori sinyal bahwa 

dorongan para manajer memberikan sinyal adalah untuk mengharapkan profit, 

karena jika investor percaya pada sinyal, harga saham akan naik dan pemegang 

saham akan mendapatkan manfaat (Godfrey, 2010). 

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Alasannya 

adalah terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan 

mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak luar (investor dan 

kreditor). Untuk mengurangi asimetri informasi ini dapat dilakukan dengan 

memberi sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa laporan keuangan yang 

dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan yang akan datang (Lokollo dan Syafruddin, 2013). 

Untuk memberikan sinyal yang positif berupa laporan keuangan yang baik pada 

pihak eksternal, maka perusahaan dapat memberikan informasi mengenai modal 

kerja dan rasio-rasio keuangan. Pemberian informasi-informasi ini dapat membuat 
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pihak eksternal menjadi lebih yakin mengenai laba yang disajikan oleh 

perusahaan dalam laporan keuangannya adalah murni berupa hasil kinerja 

perusahaan bukan merupakan laba yang direkayasa oleh pihak perusahaan demi 

memberikan sinyal positif bagi pihak eksternal (Lokollo dan Syafruddin, 2013). 

2.1.2 Trade-Off Theory 

Teori keseimbangan (trade-off theory) merupakan penyeimbang manfaat dan 

pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Jika manfaat yang 

dihasilkan lebih besar, porsi utang dapat ditambah. Berdasarkan teori ini, 

perusahaan berusaha mempertahankan struktur modal yang ditargetkan dengan 

tujuan memaksimumkan nilai pasar. 

Trade off theory adalah teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan 

menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan 

oleh potensi kebangkrutan (Brigham dan Houston, 2006). Dari model ini dapat 

dinyatakan bahwa perusahaan yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali dan 

perusahaan yang menggunakan pembiayaan investasinya dengan pinjaman 

seluruhnya adalah buruk. Keputusan terbaik adalah keputusan yang moderat 

dengan mempertimbangkan kedua instrumen pembiayaan. 

Trade off theory telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti corporate tax, 

biaya kebangkrutan, dan personal tax dalam menjelaskan mengapa suatu 

perusahaan memilih suatu struktur modal tertentu (Husnan, 2013). Teori trade-off 

juga menjelaskan bahwa peningkatan rasio utang pada struktur modal akan 

meningkatkan nilai total perusahaan sebesar tarif pajak dikali dengan jumlah 

utang. Semakin besar akses ke sumber dana, semakin tersedia potensi dana, maka 
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semakin besar kemungkinan mengambil peluang investasi yang menguntungkan 

yang diperoleh semakin besar dan kinerja perusahaan meningkat. 

Sundjaya dan Barlian (2002) menjelaskan bahwa struktur modal yang optimal 

didasarkan atas keseimbangan antara manfaat dan biaya dari pembiayaan dengan 

pinjaman. Manfaat terbesar dari suatu pembiayaan dengan pinjaman adalah 

pengurangan pajak yang diperoleh dari pemerintah yang mengizinkan bunga atas 

pinjaman dapat dikurangi dalam menghitung pendapatan kena pajak. 

Menurut Azazi (2008), dalam memilih struktur modal optimal, perusahan 

mempertimbangkan manfaat dan biaya antara utang dengan ekuitas. Literatur 

tentang struktur modal yang optimal berkenaan dengan kontinjensi (persyaratan) 

yang khusus bagi setiap sumber pendanaan yang pada gilirannya menentukan 

manfaat dan biaya dari masing-masing sumber dana tersebut. 

2.1.3 Nilai Perusahaan 

Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan 

danmengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi 

barang dan atau jasa untuk dijual (Salvatore, 2010). Bagi pengusaha untukmasuk 

dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemilik modal, tanah dan sumber 

daya lain untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang terpisah. Sebaliknya, 

pengusaha biasanya masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang 

dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas dengan upah tertentu dan 

berbagai tunjangan lain. Sebaliknya perusahaan berusaha untuk menghemat biaya 

transaksi semacam itu.Dengan menginternalisasi berbagai transaksi, perusahaan 
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juga dapat menghemat pajak penjualan dan menghindari kontrol harga dan 

peraturan pemerintah yang berlaku hanya untuk transaksi antar perusahaan. 

 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya (Sujokodan Soebiantoro, 

2007). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini 

namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang Harga saham yang 

digunakan umumnya mengacu pada hargapenutupan (clossing price), dan 

merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar 

(Fakhruddin dan Hadianto, 2010). 

 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan Price to Book Value (PBV), yaitu 

perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per saham(Brigham dan 

Gapenski, 2006). Indikator lain yang terkait adalah nilai buku per saham atau 

book value per share, yakni perbandingan antara modal (common equity) dengan 

jumlah saham yang beredar (shares outstanding) (Fakhruddin dan Hadianto, 

2010). Dalam hal ini, PBV dapat diartikan sebagai hasil perbandingan antara 

harga pasar saham dengan nilai bukusaham. PBV yang tinggi akan meningkatkan 

kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan dan mengindikasikan 

kemakmuran pemegang sahamyang tinggi (Soliha dan Taswan, 2002). PBV juga 

dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan 

overvalued (di atas)atau undervalued (di bawah) nilai buku saham tersebut 

(Fakhruddin danHadianto, 2010). 
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Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif dari investasi kepada manajer 

tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga 

meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Harga saham yang 

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi (Brealey et al, 2007). 

 

Beberapa indikator  yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan 

antara lain:  

1. Price earning ratio (PER)  

Price earning ratio menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela 

dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang 

dilaporkan (Brigham dan Houston, 2006). 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.  

2. Tobin’s Q  

Tobin’s Q ditemukan oleh seorang pemenang hadiah nobel dari Amerika 

Serikat yaitu James Tobin. Tobin’s Q adalah nilai pasar dari aset perusahaan 

dengan biaya penggantinya: Menurut konsepnya, rasio Q lebih unggul 

daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku karena rasio ini fokus pada 

berapa nilai perusahaan saat ini secara relatif terhadap berapa biaya yang 

dibutuhkan untuk menggantinya saat ini. Dalam praktiknya, rasio Q sulit 

untuk dihitungdengan akurat karena memperkirakan biaya penggantian atas 

aset sebuah perusahaan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah (Margaretha, 

2014:20). 
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3. Price to Book Value (PBV)  

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. 

 

Pada penelitian ini penulis memilih indikator dari nilai perusahaan adalah 

Price to Book Value (PBV) karena Price to Book Value banyak digunakan 

dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, Ada beberapa keunggulan 

PBV yaitu nilai buku merupakan ukuran yang stabil dan sederhana yang dapat 

dibandingkan dengan harga pasar. Keunggulan kedua adalah PBV dapat 

dibandingkan antar perusahaan sejenis untuk menunjukkan tanda 

mahal/murahnya suatu saham. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi 

pergerakan harga suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak 

langsung rasio PBV ini juga memberikan pengaruh terhadap harga saham. 

2.1.4 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan kumpulan dana yang dapat digunakan dan 

dialokasikan oleh perusahaan dimana dana tersebut diperoleh dari hutang jangka 
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panjang dan modal sendiri. Definisi lain mengemukakan struktur modal itu 

merupakan campuran atau kumpulan dari hutang, saham preferendan modal 

sendiri yang digunakan untuk menggalang modal (Brigham dan Houston, 2011).  

 

Struktur modal adalah pemenuhan kebutuhan dana jangka panjang melalui hutang 

dan ekuitas (Weston dan Copeland, 2007).Struktur modal merupakan kumpulan 

dana yang berasal dari hutang, saham maupun modal sendiri yang dapat 

digunakan dan dialokasikan perusahaan. Biaya keagenan muncul dikarenakan 

perusahaan menggunakan hutang dan melibatkan hubungan antara pemilik 

perusahaan (pemegang saham) dan kreditor. Terdapat risiko yang ada didalamnya 

yaitu kemungkinan pemilik perusahaan menggunakan utang melakukan tindakan 

yang merugikan kreditor melalui investasi pada proyek-proyek yang berisiko 

tinggi. Biaya kreditor terdiri dari biaya kehilangan kebebasan karena kreditor 

melindungi diri dengan perjanjian yang dibebankan pada perusahaan dalam 

bentuk bunga hutang yang lebih tinggi. Berdasarkan balancing theory, perusahaan 

mampu memaksimalkan nilai perusahaan melalui hutang dalam jumlah yang 

optimal (Atmaja, 2002).  

 

2.1.5 Likuiditas 

Likuiditas menurut Jogiyanto (2011) adalah berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi. Ju1mlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari 

perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan 

membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang 
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segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu 

memiliki kemampuan membayar.  

 

Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan  apabila kekuatan 

membayarnya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua 

kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dengan demikian maka 

kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan 

membayarnya di satu pihak dengan kewajiban-kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi di lain pihak. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan 

membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban 

finansialnya yang segera harus dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

adalah likuid, dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar 

adalah likuiditas.  

 

2.1.6 Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Menurut Munandar (2010) banyak definisi tentang ukuran perusahaan tetapi 

standar ukuran perusahaan di Eropa adalah banyaknya karyawan yang dimiliki, 

standar untuk perusahaan sedang sampai dengan besar adalah memiliki karyawan 

sampai dengan 250. Menurut Maskun (2012) Pengukuran besar kecilnya 

perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan indikator total harta 

perusahaaan. Menggunakan indikator ini sebuah perusahaan akan terklasifikasi 

besar dan kecilnya.Ukuran perusahaan akan mempengaruhi beberapa aspek 

seperti modal dan pelaporan pertanggung jawaban. Semakin besar perusahaan 

maka tanggung jawabnya semakin besar juga. 
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Size perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan 

pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan. Secara 

umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada 

perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis 

yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar 

tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggung 

jawaban sosial (Chasanah, 2011).  

 

Perusahaan dengan ukuran besar akan melakukan pertanggung jawaban yang 

besar terutama terhadap investor.Tanggung jawab pelaporan laba akan sangat 

penting.Tanggung jawab lainya meliputi tanggung jawab sosial 

perusahaan.Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka perusahaan 

tersebut semakin besar (Maskun,2012). 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 
No Nama 

(Tahun) 

Judul Hasil Penelitian 

1 Sukoco 

(2013) 

Analisis Pengaruh Debt To 

Equity Ratio, Profitabilitas, 

Firm Size, Dan Likuiditas 

Terhadap Nilai Perusahaan 

Melalui Mediasi Dividend 

Payout Ratio (Studi Pada 

Industri Manufaktur Di 

Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2009-2011). 

DER, profitabilitas, likuiditas dan DPR 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dan DPR mampu 

memediasi pengaruh DER, profitabilitas, 

firm size, dan likuiditas terhadap nilai 

perusahaan. Secara bersama-sama (DPR, 

profitabilitas, likuiditas, DER dan Size) 

terbukti signifikan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

 

2 Marchyta 

dan Astuti 

(2015) 

 

 

Pengaruh Struktur Modal 

dan Karakteristik 

Perusahaan Terhadap 

Profitabilitas dan Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hutang jangka panjang berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas dan total hutang 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Karakteristik perusahaan yang 

diukur dengan firm size berpengaruh positif 
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signifikan terhadap profitabilitas maupun nilai 

perusahaan, tetapi likuiditas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan. Firm growth sendiri 

menunjukkan pengaruh tidak signifikan baik 

terhadap profitabilitas maupun nilai 

perusahaan, yang mengindikasikan variabel 

kontrol yang digunakan kurang baik. 

3 Hamidy 

(2015) 

Pengaruhstrukturmodalterh

adapnilaiperusahaan 

denganprofitabilitassebagai

variabelintervening 

padaperusahaanpropertidan

realestatediBursaEfek 

Indonesia 

Penelitianmenunjukkanhasildimanaprofitabilit

asmampumemediasipengaruh struktur 

modalterhadap 

nilaiperusahaan,karenautangakandapatmeningk

atkannilaiperusahaan,dan peningkatan 

nilaiperusahaaniniakanlebihbesarapabila utang 

dapatmeningkatkanprofitabilitas 

dariperusahaan. 

4 Farida 

Ikhwandart

i (2015) 

Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan Dan 

Pengungkapan Informasi 

Sosial Sebagai Variabel 

Intervening 

Hasil penelitian ini yang pertama Prosentase 

kepemilikan manajemen dan profi-tabilitas 

tidak berpengaruh signifikan ter-hadap 

pengungkapan informasi sosial perusahaan. 

Tipe industri berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan informasi sosial 

perusahaan. Kedua, pengungkapan informasi 

sosial dan profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Prosentase kepemilikan 

manajemen dan tipe industri berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dan yang terakhir variabel pengungkapan 

informasi sosial tidak berhasil menjadi 

variabel intervening dalam hubungan-nya 

dengan prosentase kepemilikan manaje-men, 

tipe industri dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan 

5 Hargiansya

h (2015) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage Dan 

Profitabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia) 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan. Namun 

profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

6 Mabruroh, 

dkk. 

(2015) 

Pengaruh PriceEarning 

Ratio,  Leverage, 

Dividend Payout Ratio, 

Profitabilitas Dan Cash 

Holdings Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Perusahaan Non-Keuangan  

Dividend payout ratio tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Price earning 

ratio, leverage dan profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan, cash 

holdings berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan 

7 Novianto 

dan 

Iramani 

(2015) 

Pengaruh keputusan 

keuangan, struktur 

kepemilikan, dan tingkat 

suku bunga terhadap nilai 

perusahaan property dan 

real estate yang go public 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keputusan investasi yang diukur dengan 

Total Aktiva Pertumbuhan berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Keputusan pembiayaan yang diukur dengan 

Debt to Equity Ratio, kebijakan dividen 

diukur dengan Dividend Payout Ratio, dan 

kepemilikan institusional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 
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sedangkan kepemilikan manajerial dan 

tingkat suku bunga berpengaruh tidak 

signifikan dan negatif pada nilai perusahaan. 

8 Nugraheni 

(2015) 

Analisis Pengaruh Firm 

Size, Growth, Leverage, 

Profitabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Firm Size Berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan; Growth 

tidak berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan; Leverage tidak berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan; dan 

profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

9 Rahmawat

i, dkk. 

(2015) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, 

Struktur Modal, dan 

Keputusan Investasi 

Terhadap Nilai Perusahaan. 

Secara simultan, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Struktur Modal, dan 

Keputusan Investasi berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan. Secara Parsial, 

Profitabilitas dan Keputusan Investasi 

berpengaruh positif signifikan, Struktur 

modal berpengaruh negatif signifikan, dan 

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

10 Meidiawati 

(2016) 

Pengaruh Size, Growth, 

Profitabilitas, Struktur 

Modal, Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan 

bahwa:(1)Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.(2)Pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.(3)Profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.(4) Struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai  

perusahaan.(5)Kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

11 Putra dan 

Lestari 

(2016) 

Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Likuiditas, 

Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas 

dan ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

12 Rinistiya 

dan 

Santoso 

(2016) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Perusahaan Jasa 

Telekomunikasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debt to 

Equity Ratio (DER) dan Return On Total 

Asset (ROA) berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV), sedangkan 

Current Ratio (CR) dan Total Asset Turn 

Over (TATO) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). 

13 Utami dan 

Prasetiono 

(2016) 

Analisis Pengaruh Tato, 

Wcto, Dan Der Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan 

Roa Sebagai Variabel 

Intervening (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 

Tahun 2009-2013) 

TATO berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. WCTO dan DER 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA. TATO berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. WCTO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap  nilai 

perusahaan. DER dan ROA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap . nilai 

perusahaan. 

14 Deli dan 

Kurnia 

(2017) 

Pengaruh Struktur Modal, 

Profitabilitas, Growth 

Opportunity Dan Likuiditas 

Struktur modal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 
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Terhadap Nilai Perusahaan perusahaan,Profitabilitas berpengaruh 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan,Growth opportunity 

berpengaruh berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, 

Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

15 Heningtyas 

(2017) 

Pengaruh Struktur Modal, 

Ukuran 

Perusahaan,Pertumbuhan 

Perusahaan Dan Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Jakarta 

Islamic Index (JII) (Studi 

empiris pada perusahaan 

yang terdaftar di JII periode 

2010 – 2015 

DER tidak berpengaruh terhadap PBV, SIZE 

berpengaruh negatif terhadap PBV, PTA 

tidak berpengaruh terhadap PBV, ROA 

berpengaruh terhadap PBV. 

Sumber : Data diolah tahun 2018 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikiran dari gagasan  penelitian yang 

mengacu pada kajian teori hingga munculnya variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian.  

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

Struktur Modal 

(X1) 

Ukuran perusahaan(X3) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 
Likuiditas (X2) 

H1 

H2 

H3 
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Struktur modal adalah pemenuhan kebutuhan dana jangka panjang melalui hutang 

dan ekuitas (Weston dan Copeland, 2007).Struktur modal merupakan kumpulan 

dana yang berasal dari hutang, saham maupun modal sendiri yang dapat 

digunakan dan dialokasikan perusahaan. 

Berdasarkan trade-offtheory,jika posisi struktur modal berada dibawah titik 

optimal maka setiap penambahan hutang akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Sebaliknya, jika posisi struktur modal berada diatas titik 

optimal maka setiap penambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. 

Oleh karena itu, dengan asumsi titik target struktur modal optimal belum 

tercapai, maka berdasarkan trade-off theory memprediksi adanya hubungan 

yang positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Velnampy dan  Niresh (2012)  membuktikan  struktur modal berpengaruh   positif 

terhadap  nilai perusahaan dengan signifikan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha1 :Struktur modal berpengaruh Positif terhadap nilai perusahaan 

 

2.4.2. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan 

Menurut Hery (2016) rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur sampai seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan 

memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat 

jatuh tempo maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang 

likuid. 
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Hasil penelitian Aisyah (2013) menunjukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Hubungan positif ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi nilai likuiditas perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai 

perusahaannya dan sebaliknya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha2 : likuiditas berpengaruh Positif terhadap nilai perusahaan 

 

2.4.3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

Ukuran Perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam 

menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total 

dari aset yang dimiliki suatu perusahan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi 

dua jenis,yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. 

Menurut  penelitian Nugraheni (2015)  dan Sugiarti (2015) semakin besar ukuran 

perusahaan yang di indikatori oleh total asset, maka  akan menimbulkan biaya 

yang lebih besar untuk kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan  akan  menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih besar.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha3 : Ukuran perusahaan berpengaruh Negatif terhadap nilai perusahaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 

kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

laporan keuangan auditan, annual report perusahaan. Data diperoleh dari publikasi 

laporan keuangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada website Indonesian Stock 

Exchange www.idx.co.id, yang masuk kedalam perusahaan LQ45 yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS versi 17 melalui analisis regresi 

linier berganda, karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

struktur modal dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

3.2 Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, variabel-variabel yang akan diteliti didefinisikan menjadi 

variabel independen (X) yaitu struktur modal, likuiditas dan ukuran perusahaan, 

dan variabel dependen (Y) yaitu nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2.1 Variabel Independen (X) 

3.2.1.1. Struktur modal (X1) 

Struktur Modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan 

yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber 

pendanaan.Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko gagal melunasi utang 

bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aset yang 

dimiliki perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010). 

 

Untuk mengukur struktur modal digunakan rasio Long Term Debt to Equity Ratio, 

yaitu perbandingan nilai hutang dibagi dengan nilai modal sendiri yang tercermin 

pada laporan keuangan perusahaan akhir tahun. 

 

 

Sumber: Aisyah (2013) 

 

3.2.1.2. Likuiditas (X2) 

Rasiolikuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mendanai kegiatan opersaional dan melunasi kewajiban perusahaan. Rasio 

likuiditas dalam penelitian ini diproksikan oleh Current Ratio. Semakin besar 

rasio ini menunjukan semakin likuiditas perusahaan tersebut. 

 

 

 

Sumber: Gitman (2006) 

 

 

 

Current ratio =  

 

Long Term DER = Hutang Jangka Panjang 

 Total Ekuitas 
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3.2.1.3. Ukuran perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran atau besarnya sebuah perusahaan yang 

dapat dilihat denganbesarnya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Wimelda dan 

Marlinah, 2013).Ukuran perusahaan yang besar dianggap sebagai suatu indikator 

yang menggambarkan tingkat risiko bagi investor untuk melakukan investasi pada 

perusahaan tersebut, karena jika perusahaan memiliki kemampuan finansial yang 

baik, maka diyakini bahwa perusahaan tersebut juga mampu memenuhi segala 

kewajiban serta memberikan tingkat pengambilan yang memadai bagi investor 

(Joni dan Lina, 2010).  

 

Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran perusahaan mengacu pada 

penelitian Krishnan dan Moyer (1996), dimana perusahaan diproxy dengan nilai 

logaritma dari total aset atau dapat dituliskan sebagai berikut: 

Firm Size = Ln (Total Assets) 

Sumber: Hadri Kusuma (2005)  

 

3.2.2 Variabel Dependen (Y) 

Nilai perusahaan (Y) merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya (Sujoko dan Soebiantoro, 

2007). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini 

namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang Harga saham yang 

digunakan umumnya mengacu pada harga penutupan (clossing price), dan 

merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar 

(Fakhruddin dan Hadianto, 2010). 
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Nilai perusahaan dapat diukur dengan Price to Book Value(PBV), yaitu 

perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per saham (Brigham dan 

Gapenski, 2006). 

Price to Book Value(PBV) = Harga Pasar Saham / Nilai Buku Per Lembar Saham 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Sugiyono (2009: 115) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitasdan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dankemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selamaperiode 2014-2016. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilikioleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 116). Teknik yang digunakan 

dalampengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu 

metodepenentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:116). 

dengan menggunakan karakteristik sebagai berikut : 

a. Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturutturuttahun 

2014-2016. 

b. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya untuk periode 

yangberakhir pada 31 Desember, selama periode pengamatan. 
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Tabel 3.1 

 Proses Pemilihan Sampel Dengan Kriteria 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 45 

2 

Perusahaan LQ 45 yang tidak secara berturut-turut terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode penelitian Februari dan 

Agustus 2014 – 2016 

(12) 

 Total sampel penelitian 33 

Sumber :www.idx.co.id data diolah 

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa perusahaan yang memenuhi kriteria 

sebagai sampel penelitian ada 33 perusahaan dari 45 perusahaan.Rincian nama 

perusahaan yang menjadi sampel dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian 

No. Kode  Nama Emiten 

1. AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2. ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

3. ADRO Adaro Energy Tbk. 

4. AKRA AKR Corporindo Tbk. 

5. ASII Astra International Tbk. 

6. ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 

7. BBCA Bank Central Asia Tbk. 

8. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

9. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

10. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

11. BMTR Global Mediacom Tbk. 

12. BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

13. CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

14. GGRM Gudang Garam Tbk. 

15. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

16. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

17. INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

18. JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

http://www.idx.co.id/
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19. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

20. LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

21. LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. 

22. MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

23. PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

24. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

25. PTPP PP (Persero) Tbk. 

26. PWON Pakuwon Jati Tbk. 

27. SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

28. SMRA Summaerecon Agung Tbk. 

29. TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

30. UNTR United Tractors Tbk. 

31. UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

32. WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

33. WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitudengan 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan datayang 

bersumber pada benda-bena tertulis. Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah data profil perusahaan LQ45yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI) 

pada periode 2014-2016 yang menjadi objek penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Statistik deskriptif 

Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu digunakan 

untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Analisis ini dimaksudkan 

untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas 

keadaan dan karakteristik data tersebut. Pengukuran yang dilihat dari statistik 

deskriptif meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). 
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3.5.2 Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik merupakan salah satu langkah penting yang digunakan untuk 

mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari 

adanya gejala-gejala multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis, 

sehingga terlebih dahulu harus lolos uji asumsi klasik agar syarat asumsi dalam 

regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji 

normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinieritas. 

1. Uji normalitas 

Hasil uji normal probably-plot menunjukkan bahwa sebaran data sebagaian besar 

mengikuti pola kurva lonceng. Sedangkan pada grafik terlihat titik-titik menyebar 

di sekitar garis diagonal serta penyebarannya ada di sekitar garis diagonal 

sehingga dapat diasumsikan bahwa persamaan tersebut telah memenuhi asumsi 

normalitas (Rahayu, 2015). 

2. Uji multikolinearitas 

Nilai Tolerance (TOL) semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) semuanya kurang dari 10. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya 

multikolinieritas (Rahayu, 2015). 

3. Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut 

waktu dan tempat. Nilai Durbin-Watson (DW test) diperoleh hasil sebesar 1,113 

dan nilai tersebut berada pada rentang nilai -2 dan +2 sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa persamaan regresi yang terbentuk tidak terdapat gejala autokorelasi 

(Rahayu, 2015). 

Jika:   

d < dL ; maka terjadi autokorelasi positif 

d > 4 - dL ; maka terjadi autokorelasi negatif 

dU < d < 4 - dU ; maka tidak terjadi autokorelasi 

dL ≤ d ≤ dU atau 4 > dU ≤ d ≤ 4 - dL ; maka pengujian tidak menyakinkan 

4. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari 

scatterplot menunjukkan bahwa penyebaran nilai-nilai residual terhadap prediksi 

tidak membentuk pola tertentu (meningkat atau menurun). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa homokedastisitas terpenuhi atau tidak adanya 

heterokedastisitas (Rahayu, 2015). 

 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda  

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui variabel independen yang 

mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai perusahaanpada perusahaan LQ 45 

di Bursa Efek Indonesia yaitu struktur modal, ukuran perusahaan, likuditas dan 

pertumbuhan perusahaanadalah: 

Y = α + β1X1+ β2 X2 + β 3 X3 + e 

Dimana : 

Y   = Nilai perusahaan 

α   = konstanta 

β1,2,3,4.  = Penaksir koefisien regresi 

X1  = Struktur modal 

X2  = Likuiditas  

X3  = Ukuran perusahaan 

e   = Variabel Residual (Tingkat Kesalahan) 
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Untuk menguji ketepatan model regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R
2
), uji statistik F, dan uji 

statistik t. 

1. Koefisien determinasi(R
2
) 

Koefisien determinansi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas Ghozali (2005). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel–variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

 

2. Uji F-statistic 

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ha : ≠ 0, atau Ho : ≠ 0 maka Ha 

didukung dan Ho tidak didukung. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama dari variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) terhadap 

variabel dependen (Y). Pengujian dilaksanakan berdasarkan probabilitas. Dalam 

skala probabilitas lima persen, jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari α (0. 

05) maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel Kebijakan Dividen, jika lebih kecil dari 0. 05, maka variabel bebas secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
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3. Uji t-statistic 

Uji hipotesis dengan menggunakan uj-t pada dasarnya untuk mengetahui seberapa 

jauh pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. Uji t-statistik biasanya berupa pengujian hipotesis:  

H0 = Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tak bebas 

Ha = Variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas Pengujian dua arah dalam 

tingkat signifikasi α= 5% dan df= n - k (n = jumlah observasi, k = jumlah 

parameter), maka hasil pengujian akan menunjukan: 

 

Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi ≤ 0,05, maka Ha diterima dan 

H0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifikansi > 0,05, maka Ha ditolak dan 

H0 diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh struktur modal, likuiditas dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016 yang dijelaskan secara rinci 

sebagai berikut: 

1. Variabel struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2014-2016. 

2. Variabel likuditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 

2014-2016. 

3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif signfikan terhadap nilai 

perusahaan pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2014-2016. 

 

5.2 Saran 

 

Hasil penelitian terhadap variabel-variabel yang telah diteliti, maka peneliti 

memberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Sumbangsih hasil penelitian ini bagi perusahaan LQ45 yaitu manajer 

perusahaan penting untuk memperhatikan variabel  determinan (total  hutang,  
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hutang jangka  panjang, hutang jangka pendek, likuiditas, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan) yang merupakan faktor fundamental 

perusahaan terkait perencanaan struktur modalnya,  khususnya yang  memiliki  

pengaruh signifikan, karena  akan  berpengaruh  terhadap  profitabilitas  

maupun nilai perusahaan. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada kajian empiris dengan mempertimbangkan 

instrument-instrumen dalam laporan keuangan  saja,  diharapkan  dalam  

penelitian  selanjutnya dapat mempertimbangkan indikator ekonomi makro 

seperti inflasi,  pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi  

politik  serta  menambahkan  variabel  independen yang dianggap relevan, 

memperpanjang periode observasi, menambah sampel  perusahaan, dan  

menambahkan variasi lagi dan mempertimbangkan digunakannya unbalanced 

panel data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Aisyah, 2013 Pengaruh Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

(Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Logam dan Mineral Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013), Jurnal Penelitian Universitas 

Komputer Indonesia. 

 

Algifari, 2006, Statistika Induktif untuk Ekonmi dan Bisnis. AM YKPN. 

Yogyakarta.  

 

Arthur Keown J, David Scott F, Jhon Martin D, William Petty J.  2010.  Dasar-

Dasar  Manajemen Keuangan, Edisi Pertama.  Jakarta: Salemba Empat.   

 

Azazi, Anwar. 2008. Teori Keuangan dan Pasar Modal. Yogyakarta: Ekonisia. 

 

Brigham, Eugene F.  dan Joel Houston, 2006.  Manajemen Keuangan. Edisi 

Kesepuluh Terjemahan Dodo Suharno, Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga.   

 

Brigham, Eugene F. dan Louis C. Gapenski. 2006. Financial Management:Theory 

And Practic. Orlando, Florida : The Dyvden Press 

 

Chang R, P and SG, Rhee.  1990.  Taxes and Divident :The Impact Of Persond 

Taxes On Corporate Dividend Policy and Capital Structure Decisions.  

Financial Management. Summer 21-31.  

 

Deli, Eka Putri Ismi Novita dan Kurnia. 2017. Pengaruh Struktur Modal, 

 Profitabilitas, Growth Opportunity Dan Likuiditas Terhadap Nilai 

 Perusahaan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 7. 

Djanegara. H. Moermahadi S. Triandi dan Skundita Prakitno. 2009.  Studi 

Tentang Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas dan 

Efisiensi Fungsi Pembelian pada PT.  Organ Jaya. Jurnal Ilmiah 

Ranggagading, Volume IX Nomor 1, hal. 1-8 

 

Donkor, Jacob et al. 2013. Profitability, Liquidity and Eficiency of Rural Bank: 

 Evidence From Ghana. British Journal of Economics, Finance and 

 Management Science. Vol.8(1). July 2013. 

 

Ferdiansya, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada 

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Jurnal 

Penelitian Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya. 

 



57 

 

Gitman, Lawrence J. 2006. Fundamental of Investing International. 10
th

 ed, 

International Editions Financial Series.  Boston: Addison-Wesley. 

 

Godfrey, Jayne, Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, and Scott Holmes. 

2010. Accounting Theory. Seventh Edition. United States of America: John 

Wiley & Sons Australia, LTD. 

 

Gracelia, Dyta. 2017. Pengaruh Dividend Per Share (DPS) Terhadap Harga 

 Saham Industri Perbankan di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Perbankan 

 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). Skripsi. 

 Bandar Lampung: Universitas Lampung. 

 

Hargiansyah, Rifqi Faisal. 2015 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan 

 Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan 

 Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Artikel Ilmiah 

 Mahasiswa. Universitas Jember  

Harjito, A dan Martyono. 2005. Manajemen Keuangan. Ekonisia Kampus 

Fakultas Ekonomi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 

 

Harjono, Juni. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Dividen 

Payout  Ratio Pada Industri Manufaktur. Tesis tidak dipublikasikan.  

 

Hatta, Atika. 2002. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan  Deviden. 

Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.  Vol. 6.  No.  2.  Desember 2002 

 

Heningtyas, Oryza Sativa. 2017. Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, 

 Pertumbuhan Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap 

 Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic 

 Index (JII) (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 

 2010 - 2015). Skripsi. Universitas Muhammadiyah  Surakarta 

Hery, 2016, Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan. 

Gramedia Jakarta, 

 

Husnan, Suad.  2013.  Manajemen Keuangan.  Edisi Keempat. Yogyakarta: BPIE 

 

Husnan, Suad. 2009. Teori Portofolio dan Analisis Sekurita.  Edisi Keempat.  

UPP STIM YKPN, Yogyakarta 

 

Imran, Kashif. 2011. Determinaants of Dividend payouta Policy. 4 Case Of 

Pakistan Enginering Sector. The Romanian Economic Journal No. 41.  Year 

X1V.  p 47-60. 

 

Indonesia Capital Market.  Pusat Informasi Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia  

 



58 

 

Jensen, Solberg and Zorn. 2006. Simultaneous Determination of Inside 

Ownership, Debt and Dividend Policy, Journal of Financial and 

Quantitative Analysi. , Vol 27, No. 2.  Hlm: 247-263 

 

Keown, 2010, Basic Financial Management, Diterjemahkan oleh Chaerul. D. 

Djakman,  Edisi 10, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat 

 

Kusuma, Hadri, 2005, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Struktur Modal Pada 

Perusahaan Manufaktur Go Publicyang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.  

Sinergi, Jurnal Khusus on Finance 

 

Lokollo, Antonius dan Muchamad Syafruddin. 2013. Pengaruh Manajemen 

Modal Kerja dan Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas pada Industri 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011. 

Diponegoro Journal of Accounting. Vol.2. No.2. Hlm. 1-13. 

 

Mabruroh, Vicky, Riswan, dan Sri Lestari. 2015. Pengaruh Price Earning Ratio, 

 Leverage, Dividend Payout Ratio, Profitabilitas Dan Cash Holdings 

 Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang 

 Terdaftar Dalam Indeks. Universitas Jenderal Soedirman 

Mamduh Hanafi, dan Abdul Halim.  2005.  Analisis Laporan Keuangan.  Edisi 

Kedua,Yogyakarta:  YKPN.   

 

Manurung, Indah Agustina dan Hasan Sakti Siregar, 2008. Pengaruh Laba  Bersih 

dan Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Go Publik. Jurnal Penelitian, Medan.  

 

Martono, dan Agus Harjito. 2010. Manajemen Keuangan, Edisi Keempat, 

Yogyakarta.  

 

Meidiawati, Karina. 2016. Pengaruh Size, Growth, Profitabilitas, Struktur Modal, 

Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi. STIESIA Surabaya. 

 

Miller, M.H. dan Modigliani, F. 1961. Dividend Policy, Growth and the valuation 

of shares. Journal of Business. Vol. 34. pp. 411-433 

 

Munandar, 2010. Pokok-pokok Intermediate Accounting, Edisi Kelima, 

Jogjakarta: Liberty.  

 

Nugraheni, Ratri. 2015. Analisis Pengaruh Firm Size, Growth, Leverage, 

Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. Skripsi. Mercubuana. 

 

Novianto, Andi dan Rr. Iramani. 2015.  Pengaruh keputusan keuangan, struktur 

 kepemilikan, dan tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan property 

 dan real estate yang go public. Journal of Business and Banking. 



59 

 

Nutriningsih, Kartika.  2005. Analisis Kepemilikan Manajerial, Kebijakan 

Hutang,ROA dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Deviden studi 

1995-2006.  Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Juli-Desember.  Vol 

2.   No.  2.  hlm103-123 

 

Pratama (2016) Pengaruh Ukuran PerusahaandanLeverageTerhadap Nilai 

PerusahaanDenganProfitabilitas Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal 

Penelitian Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana (Unud),Bali. 

 

Pribadi, Anggit Satria dan  Sampurno R.  Djoko. 2012. Analisis Pengaruh Cash 

Position, Firm Size, Opportunity, Growth, Ownership, Dan Return On Asset 

Terhadap Dividend Payout Ratio.Journal of Management. Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Vol 1.   

No 1. Halaman : 212-211 

 

Puspita, Fira.  2009.  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan 

Deviden Payout Ratio (Studi kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek  Indonesia Periode 2005-2007. Tesis. Semarang: Universitas 

Diponegoro.  

 

Putra, AA Ngurah Dharma Adi dan Putu Vivi Lestari. 2016.  Pengaruh Kebijakan 

 Dividen, Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai 

 Perusahaan. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No.7. 

Rahmawati, Amalia Dewi, Topowijono, dan Sri Sulasmiyati. 2015. Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, dan Keputusan Investasi 

Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 23. Universitas 

Brawijaya. 

Rinistiya, Stiyarini dan Bambang Hadi Santoso. 2016. Pengaruh Kinerja 

 Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada  Perusahaa Jasa 

 Telekomunikasi. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. 

Rizki, Novianti.  2012.  Kajian Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar  Di BEI.  Accounting Analysis Journal 1. Vol.  2.  ISSN 2252-

6765 

 

Robbert,  Ang.  1997. Pasar Modal Indonesia.  Indonesia: Mediasoft.   

 

Sjahrial, Darmawan.  2007.  Pengantar Manajemen Keuangan Lanjutan.   Jakarta: 

Mitra Wacana Media   

 

Skousen, et al. 2010. Akuntansi Keuangan, Konsep dan Aplikasi,  Jakarta: 

Salemba Empat 

 

Stice, Earl K, et al. 2004. Accounting Intermediate.  Edisi 15.  Jakarta : Salemba 

Empat  



60 

 

 

Suaidi, Arief.  2006.  Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi Kelima, Yogyakarta: 

Sekolah.  Tinggi Ilmu YKPN 

 

Sudana, 2011, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek.  Erlangga, 

Jakarta.  

 

Sudarsi, Sri.  2002.  Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Devidend Payout 

Ratio PadaIndustri Perbankan yang Listed Di BEJ. Jurnal Bisnis Dan 

Ekonomi.  

 

Suherli, Michell dan Sofyan S.  Harahap, 2004.   Studi Empiris Terhadap Faktor 

Penentu  Kebijakan Jumlah Dividen. Media Riset Akuntansi, Auditing dan 

Informasi.  Vol.  4.  No.  3 

 

Sukoco, Heri. 2013. Analisis Pengaruh Debt To Equity Ratio, Profitabilitas, Firm 

 Size, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Mediasi 

 Dividend Payout Ratio (Studi Pada Industri Manufaktur Di Bursa Efek 

 Indonesia Periode Tahun 2009-2011). Jurnal Bisnis Strategi. Fakultas 

 Ekonomi dan Bisnis Universitas Doponegoro. 

Sulistiyowati, et. al. 2010. Pengaruh profitabilitas, Leverage, dan growth terhadap  

kebijakan dividen dengan good corporate governance sebagai variabel 

lintervening.  SNA XIII Purwokerto.  

 

Sundjaya, Ridwan S dan Inge Barlian. 2003. Manajemen Keuangan Satu. Edisi 

Kelima. Jakarta: Literata Lintas Media. 

 

Syafri Harahap,  Sofyan,  2008.  Analisa Kritis atas Laporan Keuangan.  Jakarta:  

PT Raja  Grafindo Persada  

 

Syamsudin, Lukman. 2009. Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi 

dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengambilan  Keputusan. Edisi 

Baru.  Jakarta : PT.  Raja Grafindo Persada  

 

Utami, Rahmawati Budi dan Prasetiono. 2016. Analisis Pengaruh Tato, Wcto, 

Dan Der Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Roa Sebagai Variabel 

Intervening (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2013). Jurnal Studi Manajemen & 

Organisasi.  

 

Velnampydan Niresh, 2012, The Relationship between Capital Structure and 

Profitability. Global Journal of Management and Business Research, [S.l.], 

v. 12, n. 13, July 2012. Available at: 

<https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/766>. Date 

accessed: 30 dec. 2017. 

 



61 

 

Weston, J.  Fred dan Thomas E.  Copeland.  2006.  Manajemen Keuangan Edisi 

Kedelapan Jilid 2.   Jakarta:  Erlangga 

 

www. idx. co. id 

 

www. bi. go. id 

 

www. yahoo. finance 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.yahoo.finance/

