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2.1. Profil Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Sub-Sektor Rokok 

Dalam realita ekonomi Indonesia, perusahaan rokok merupakan penyumbang 

pajak non migas terbesar bagi APBN, sehingga teori MM yang mengatakan tidak 

ada pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, namun dengan asumsi 

“dunia tanpa pajak” patut untuk diuji dalam penelitian ini. Berdasarkan data 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), terdapat tiga perusahaan yang 

tercatat dalam sektor barang konsumsi sub-sektor rokok di Bursa Efek Indonesia. 

Perusahaan tersebut adalah PT Gudang Garam Tbk., PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk., dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Berikut profil 

masing-masing perusahaan. 

2.1.1. PT Gudang Garam Tbk. 

PT Gudang Garam Tbk merupakan produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia 

yang memproduksi berbagai jenis produk berkualitas tinggi, mulai dari sigaret 

kretek linting (SKL), sigaret kretek tangan (SKT) dan sigaret kretek mesin (SKM) 

yang sudah tersebar luas di Nusantara maupun di dunia. PT Gudang Garam Tbk 

didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Tjoa Ing Hwie alias Surya Wonowidjojo. PT 
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Gudang Garam Tbk memiliki kompleks tembakau sebesar 514 are di Kediri, Jawa 

Timur. 

Adapun produk yang di produksi PT Gudang Garam Tbk diantaranya adalah; 

Gudang Garam International, Surya 12, Surya 12 Gold, Surya 16, Surya 16 

Exclusive, Surya Slims, Surya Signature, Surya Profesional, Surya Pro Mild, 

Gudang Garam Nusantara, Gudang Garam Nusantara Mild, Gudang Garam 

Merah, Gudang Garam Djaja, Nusa, Taman Sriwedari, Sigaret Kretek Filter 

Klobot 

PT Gudang Garam Tbk tidak mendistribusikan secara langsung melainkan melalui 

PT Surya Madistrindo lalu kepada pedagang eceran kemudian baru ke konsumen 

atau produsen. 

 

 

2.1.2. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Sampoerna”) merupakan salah satu 

produsen rokok terkemuka di Indonesia. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

Memproduksi sejumlah merek rokok kretek yang dikenal luas, seperti Sampoerna 

A Mild, Sampoerna Kretek, serta “Raja Kretek” yang legendaris Dji Sam Soe. 

Pada tahun 1913, Liem Seeng Tee, seorang imigran asal Cina, mulai membuat dan 

menjual rokok kretek linting tangan atau Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan 

merk Dji Sam Soe (234)  di rumahnya di Surabaya, Indonesia. Kemudian tahun 

1930 perusahaan industri rokok rumah tangga ini diresmikan dengan nama 

NVBM Hendel Maatschapij, yang selanjutnya pada tahun 1959 berubah menjadi 

PT Hendel Maatschapij Sampoerna. Kemudian tahun 1980, putera kedua Aga 
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Sampoerna, yaitu Putra Sampoerna mengambil alih manajemen Hendel san PDIP 

yang selanjutnya memutuskan untuk melakukan modernisasi dan ekspansi. Pada 

tahun 1988 PDIP berubah nama menjadi PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

Selanjutnya Sampoerna berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu 

perusahaan terkemuka di Indonesia. Keberhasilan Sampoerna menarik perhatian 

Philip Morris International Inc. (PMI), salah satu perusahaan rokok terkemuka di 

dunia. Akhirnya pada bulan Mei 2005, PT Philip Morris Indonesia, afiliasi dari 

PMI, mengakuisisi kepemilikan mayoritas atas Sampoerna. PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk. (Sampoerna) merupakan salah satu produsen rokok terbesar di 

Indonesia yang menjual ekuitasnya dipasar saham Indonesia (IDX). 

Di tengah persaingan yang ketat, Perseroan berhasil mempertahankan posisi 

nomor satu di industri rokok dengan pangsa pasar 29,1%* di Indonesia. Ini 

merupakan hasil dari fokus berkelanjutan pada portofolio merek inti, inovasi, dan 

peluncuran produk-produk baru di segmen yang berkembang. 

 

2.1.3. PT Bentoel Internasional Investama Tbk. 

PT Bentoel Internasional Investama Tbk merupakan salah satu anggota dari 

British American Tobacco Group, kelompok usaha tembakau terbesar kedua di 

dunia berdasarkan pangsa pasar global yang beroperasi di lebih dari 180 negara. 

Saat ini PT Bentoel Internasional Investama Tbk adalah produsen rokok ke-4 

terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 8% dan fokus pada proses 

integrasi dan sinergi untuk membangun masa depan yang stabil melalui 

pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menerapkan empat pilar strategi yaitu 
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mengembangkan Pertumbuhan lebih lanjut, meningkatkan Produktivitas, 

memastikan Tanggung Jawab bisnis dengan menjalankan Tata Kelola Perusahaan 

dan program Tanggung Jawab Sosial, serta memperkuat posisi PT Bentoel 

Internasional Investama Tbk sebagai Organisasi Juara. 

PT Bentoel Internasional Investama Tbk didirikan oleh Ong Hok Liong pada 

tahun 1930 dengan mendirikan pabrik rokok kecil bernama “Strootjes Fabriek 

Ong Hok Liong”. Kemudian pada tahun 1951 berubah nama menjadi N.V 

Pertjetakan Hien An, setelah itu pada tahun 1954 berubah nama menjadi PT 

Perusahaan Rokok Tjap Bentoel. Pada tahun 1960 perusahaan ini memproduksi 

rokok kretek filter mesin yang pertama dan kemasan rokok dengan bungkus 

plastik yang pertama. Perusahaan ini pertama kali didaftarkan di Bursa Efek 

Jakarta dan Surabaya pada tahun 1990 yang kemudian pada 27 Desember 1996 

berubah nama menjadi PT Transindo Multi Prima Tbk disusul pada 29 Agustus 

2000 nama perusahaan ini berubah menjadi PT Bentoel Internasional Investama 

Tbk. Pada 17 Juni 2009 perusahaan ini resmi diakuisisi oleh British American 

Tobacco, perusahaan rokok terbesar kedua di dunia. 

 

2.2   Pengertian Financial Structure 

Struktur keuangan adalah bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Struktur 

keuangan dapat dilihat pada seluruh sisi kanan dari neraca, yang terdiri dari 

hutang jangka pendek (short term debt), hutang jangka panjang (short term debt), 

dan modal pemegang saham. (Weston dan Copeland , 1992 : 19). 
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2.3   Pengertian Modal 

Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam perusahaan. Seperti dikutip 

dari Bambang Riyanto ( 1998 : 9 ) mengatakan : 

modal merupakan kolektivitas dari barang-barang modal terdapat pada 

neraca sebelah debet, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang 

modal adalah semua barang yang ada didalam rumah tangga perusahaan 

dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Dan yang 

dimaksud dengan kekayaan adalah daya beli yang terdapat dalam barang-

barang modal dan terletak dalam neraca sebelah kredit. 

 

J Keown ( 2001 : 48 ) mengatakan : 

modal perusahaan merupakan selisih antara jumlah aktiva-aktiva dan 

jumlah hutang-hutang. Modal ini berasal dari dua sumber yaitu penyetoran 

modal para pemiliknya dan keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. 

 

Macam-macam modal menurut Bambang Riyanto ( 1995:227 ) terbagi menjadi : 

1. modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan; 

2. modal asing, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan. 

Selain itu, modal dikelompokkan dalam dua jenis, yakni hutang dan ekuitas 

(modal sendiri). Hutang mempunyai keunggulan berupa (Brigham and Gapenski, 

1997: 767-768) : 

1. bunga mengurangi pajak sehingga biaya hutang rendah; 

2. kreditur memperoleh return terbatas sehingga pemegang saham tidak perlu 

berbagi keuntungan ketika kondisi bisnis sedang maju; 

3. kreditur tidak memiliki hak suara sehingga pemegang saham dapat 

mengendalikan perusahaan dengan penyertaan dana yang kecil. 
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Meskipun demikian, hutang juga mempunyai kelemahan, yaitu 

1. hutang biasanya berjangka waktu tertentu untuk dilunasi tepat waktu; 

2. rasio hutang yang tinggi akan meningkatkan risiko yang selanjutnya akan 

meningkatkan biaya modal; 

3. bila perusahaan dalam kondisi sulit dan labanya tidak dapat memenuhi beban 

bunga maka tidak tertutup kemungkinan dilakukan tindakan likuidasi. 

Bauran hutang dan ekuitas untuk pendanaan perusahaan merupakan bahasan 

utama dari keputusan struktur modal (Capital Structure Decision). Bauran modal 

yang efisien dapat menekan biaya modal (cost of capital), yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang hanya menggunakan ekuitas 

disebut “unlevered firm”, sedangkan yang menggunakan bauran ekuitas dan 

berbagai macam hutang disebut “levered firm”. 

 

2.4.  Struktur Modal 

Bauran antara hutang dan modal perusahaan yang kemudian membentuk struktur 

modal atau kapitalisasi perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari 

hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Struktur atau 

komposisi modal diatur dan dinyatakan berdasarkan jumlah relatif dari berbagai 

sumber dana permodalan. Struktur modal menjadi penting diperhatikan dalam 

aktifitas keuangan perusahaan karena apabila suatu perusahaan tidak 

menggunakan hutang dalam membiayai aktivitas perusahaan, maka kemungkinan 

perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan keuntungan akan 

semakin kecil, sementara itu jika komposisi hutang jauh lebih besar daripada 
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modal, maka perusahaan tersebut memiliki resiko usaha yang tinggi dan rentan 

terhadap resiko kebangkrutan, karena hutang merupakan beban yang harus 

dibayar oleh perusahaan. Setiap perusahaan memiliki struktur modal yang 

berbeda, hal ini karena struktur modal dipengaruhi oleh sifat, skope, dan kondisi 

usaha pada masing-masing perusahaan. 

Struktur modal dalam perusahaan dibedakan menjadi dua yaitu modal dari 

pemilik perusahaan atau modal sendiri dan modal dari kreditur atau hutang. 

Pemilihan struktur modal perusahaan didasarkan pada kombinasi antara risiko dan 

tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return). Secara garis besar risiko 

yang timbul akibat pemilihan struktur modal mencakup kemungkinan insolvensi 

dan variasi laba. Apabila perusahaan memperbesar hutang dalam struktur 

modalnya maka beban tetap akan meningkat, akibatnya probabilitas terjadinya 

insolvensi akan semakin besar. 

 

2.4.1. Teori Struktur Modal 

2.4.1.1.Teori Pendekatan Tradisional 

Pendekatan Tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. 

Artinya struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, dimana 

struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang 

optimal. 

2.4.1.2.Teori Pendekatan Modigliani dan Miller 

Teori struktur modal modern dimulai oleh Franco Modigliani dan Merton H. 

Miller pada tahun 1958. Teori tersebut lebih dikenal dengan teori MM. Teori MM 
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mengemukakan bahwa dengan asumsi perfect capital market, struktur modal yang 

digunakan perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Tetapi jika ada pajak 

maka perusahaan akan menggunakan utang lebih banyak sehingga nilai 

perusahaan menjadi meningkat (Modigliani dan Miller 1958). 

Proposisi M & M I terdiri dari. 

a) Dunia Tanpa Pajak (No-tax Case) 

Dalam proposisi ini diasumsikan bahwa keadaan pasar modal sempurna dan 

tidak ada pemberlakuan pajak sehingga nilai perusahaan yang menggunakan 

utang (VL) dengan perusahaan yang tidak menggunakan utang (VU) menjadi 

sama. 

b) Dunia dengan Pajak (Tax Case) 

Proposisi ini mengasumsikan bahwa pasar modal sempurna dan diberlakukan 

pajak. Implikasinya adalah penggunaan utang dalam struktur modal menjadi 

sangat menguntungkan karena adanya tax shield. Sehingga nilai perusahaan 

yang menggunakan utang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak 

menggunakan utang. 

Proposisi M & M I ini memiliki kelemahan yang terletak pada asumsi dasar 

proposisi itu sendiri yaitu asumsi yang menyatakan bahwa tingkat utang tidak 

berhubungan dengan aliran kas (cash flow) perusahaan. Kelemahan ini disadari 

oleh Modigliani Miller, sehingga Modigliani-Miller menyebutkan bahwa asumsi 

pasar yang efisien merupakan dasar dari proposisi tersebut. Teori MM tidak 

relevan dengan realita dunia keuangan karena tidak menyertakan corporate tax 

atau personal tax yang ada dalam perusahaan. 
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2.4.1.3.Teori Trade-Off dalam Struktur Modal 

Dalam kenyataan, ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan 

hutang sebanyak banyaknya. Suatu hal yang terpenting adalah dengan semakin 

tingginya hutang, akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Biaya 

kebangkrutan tersebut bisa cukup signifikan. 

 

2.5.  Profitabilitas 

Paradigma yang dianut oleh banyak perusahaan yang mendasarkan kinerja 

perusahaan yang dipimpinnya pada financial performance adalah profit oriented. 

Perusahaan yang dapat meperoleh laba besar, maka dapat dikatakan berhasil atau 

memiliki kinerja financial yang baik. Sebaliknya apabila laba yang diperoleh 

perusahaan relatif kecil, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau 

kinerja yang kurang baik, hal tersebut dikarenakan profitabilitas adalah hasil 

akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. 

Menurut Brigham and Houston (2001) Profitabilitas adalah serangkaian kebijakan 

dan keputusan. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode 

akuntansi. Menurut Saidi (2004) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba. Para investor menanamkan saham pada perusahaan 

adalah untuk mendapatkan return, yang terdiri dari yield dan capital gain. 

Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar return yang 

diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. 

Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat 
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pengembalian yang tinggi atas investasi perusahaan yang memperoleh laba 

yang besar, maka dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik, sebaliknya jika 

laba yang diperoleh perusahaan lebih kecil atau menurun dari periode 

sebelumnya, maka dapat dikatakan perusahaan memiliki kinerja yang kurang 

baik. 

Apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan 

sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat melebihi periode 

sebelumnya, yang mengisyaratkan keberhasilan. Profitabilitas yang tinggi 

menunjukan prospek perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon 

positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat (Sujoko dan 

Soebintoro, 2007). 

Penelitian Susanti (2010) menyimpulkan bahwa factor profitabilitas berpengaruh 

signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan, dalam penelitiannya 

menunjukkan profit yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan 

yang baik sehingga dapat memicu  investor untuk ikut meningkatkan 

permintaan saham. Selanjutnya permintaan saham yang meningkat akan 

menyebabkan nilai perusahaan yang meningkat. 

2.5.1. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas (profitability ratio) menurut Van Horne dan Wachowicz 

(2005 : 222)  adalah “rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan 

investasi”. Ditinjau dari sudut pandang investor, salah satu  indikator penting 

untuk menilai prospek perusahaan di masa  mendatang  adalah  dengan  melihat   

sejauh  mana  pertumbuhan  profitabilitas perusahaan. Indikator ini sangat 
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penting diperhatikan untuk  mengetahui sejauh mana investasi yang dilakukan 

investor memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan 

penmegang saham. 

Profitabilitas dapat diproksi melalui Return on Equity (ROE) sebagai ukuran 

profitabilitas  perusahaan. Menurut Brigham and Houston (2001) Return on 

Equity adalah rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri. Maksud 

dari definisi ROE yang dikemukakan oleh Brigham and Houston tersebut adalah 

bahwa rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi bagi para 

pemegang saham. ROE merupakan rasio yang mengukur berapa besar 

pengembalian yang diperoleh pemilik perusahaan (pemegang saham) atas modal 

yang disetorkannya untuk perusahaan tersebut. Secara umum, semakin tinggi 

ROE, semakin baik kedudukan pemilik perusahaan sehingga akan meyebabkan 

baiknya penilaian investor terhadap perusahan yang menyebabkan meningkatnya 

harga saham dan nilai perusahaan. 

 

2.6. Likuiditas 

Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya. Di dalam kaitannya dengan 

kebijakan dividen, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Hal ini dikarenakan, untuk 

membayar dividen diperlukan ketersediaan dana dalam hal ini adalah kas yang 

dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai laba yang tinggi belum 

tentu dapat membayarkan dividen kepada para pemegang saham karena tidak 

adanya dana untuk membayar dividen. 
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Likuiditas adalah salah satu faktor yang menentukan sukses atau gagalnya suatu 

perusahaan penyediaan kebutuhan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan jangka 

pendek. Likuiditas menentukan sejauh mana perusahaan itu menanggung resiko 

atau dengan kata lain kemampuan akan perusahaan untuk mendapatkan kas atau 

kemampuan merealisasikan non kas menjadi kas. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu 

berarti perusahaan dalam keadaan likuid dan perusahaan tersebut punya alat 

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

melihat likuiditas suatu perusahaan pihak kreditur juga dapat menilai nbaik 

buruknya suatu perusahaan tersebut.  

2.6.1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

kewajiban  jangka  pendeknya.  Rasio  ini  dapar  dihitung  melalui  sumber  

informasi tentang modal kerja yaitu  pos-pos aktiva lancar atau aktiva likuid. 

Menurut Brigham dan Houston (2006:95) 

Salah satu rasio  yang sering digunakan dalam menghitung tingkat  likuiditas 

yaitu  rasio  lancar  (current  ratio).  Rasio  lancar  mengukur  kemampuan  

perusahaan memenuhi utang  jangka  pendeknya dengan  menggunakan  aktiva  

lancarnya.  Rasio  lancar  merupakan  ukuran  paling  umum  digunakan  untuk  

mengetahui kesanggupan  memenuhi  kewajiban  jangka  pendek  karena  rasio  

ini  menunjukkan seberapa  jauh  tuntutan  dari   kreditur  jangka  pendek  

dipenuhi  oleh  aktiva  yang diperkirakan akan menjadi uang tunai dalam  

periode yang sama dengan jatuh tempo utang. 
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2.7. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dapat mencerminkan nilai asset yang dimiliki perusahaan seperti 

surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu surat berharga yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi 

oleh kondisi emiten. (Matono dan Agus Harjito, 2005:3). 

Nilai perusahaan  merupakan  persepsi  investor  terhadap  perusahaan,  yang 

sering  dikaitkan  dengan  harga  saham.  Harga  saham  yang  tinggi  

membuat  nilai perusahaan juga tinggi. Tujuan utama perusahaan menurut 

theory of the firm adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai 

perusahaan (value of the firm) (Salvatore,2005). Sedangkan menurut Keown 

(2004) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan 

ekuitas  perusahaan  yang  beredar.  Nilai  perusahaan  merupakan  persepsi  

investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan 

dengan harga saham. 

Struktur modal perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini 

membuat manajer keuangan harus memperhatikan dampak perubahan pada 

kombinasi modal (Capital Structure) pada nilai dan kekayaan perusahaan. Jika 

utang perusahaan terlalu besar, harus dicegah penambahan utang oleh perusahaan 

tersebut. 

Ada beberapa rasio untuk  mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya 

Tobin’s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena 

dalam Tobin’s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham  

perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas 



26 

 

perusahaan yang dimasukkan namun  seluruh  asset  perusahaan.  Dengan  

memasukkan  seluruh  asset  perusahaan berarti  perusahaan tidak hanya 

terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam  bentuk  saham   

namun  juga  untuk  kreditur  karena  sumber  pembiayaan operasional 

perusahaan bukan hanya  dari  ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang 

diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004). 

Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

prospek  pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar 

nilai pasar  asset  perusahaan  dibandingkan  dengan  nilai  buku  asset  

perusahaan  maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan 

pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004). 

 

2.8. Rasio Tobin’s Q 

Tobin’s q adalah pengukur kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari 

asset yang sama. Tobin’s q merupakan rasio dari nilai pasar asset perusahaann 

yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang 

(enterprise value) terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan (Fiakas, 

2005). 

Tobin’s q adalah indikator untuk mengukur kinerja  perusahaan,  khususnya  

tentang  nilai perusahaan,  yang menunjukkan  suatu proforma manajemen dalam  

mengelola  aktiva  perusahaan. Nilai  Tobin’s  q  menggambarkan  suatu kondisi 

peluang investasi yang dimiliki perusahaan (Lang, et  al  1989)  atau potensi  

pertumbuhan  perusahaan (Tobin  &  Brainard,  1968;  Tobin,  1969).  Nilai 
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Tobin’q dihasilkan  dari  penjumlahan nilai  pasar saham (market value of all 

outstanding stock) dan nilai  pasar  hutang (market  value  of  all  debt) 

dibandingkan  dengan  nilai  seluruh  modal  yang ditempatkan  dalam  aktiva  

produksi  (replacement value of all production capacity),  maka  Tobin’s  q dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar 

suatu perusahaan. 

Tobin’s  q  telah  digunakan khusus  oleh perusahaan-perusahaan manufaktur 

untuk menjelaskan  sejumlah  fenomena  perusahaan  yang beragam. Hal ini telah 

mensyaratkan mengenai: (a) perbedaan cross-sectional  dalam  pengambilan 

keputusan investasi dan diversifikasi (b) hubungan antara  kepemilikan  ekuitas  

manajer  dan  nilai perusahaan  (c)  hubungan  antara  kinerja  manajer dan  

keuntungan  penawaran  tender,  peluang investasi dan tanggapan penawaran 

tender, dan (d) pembiayaan, dividen, dan kebijakan kompensasi (Chung and  

Pruitt,  1994: Wolfe & Sauaia, 2003). Tobin’s q adalah gambaran statistik yang 

berfungsi sebagai proksi dari nilai perusahaan dari perspektif investor,  seperti  

dalam  defisisi  yang telah dijelaskan  di  atas  bahwa  Tobin’s  q  merupakan nilai  

pasar  dari  firm’s  assets  dan replacement value  of  those  assets. Nilai 

perusahaan merupakan variabel dependen yang diukur dengan menggunakan 

Tobin’s Q.  

 

2.9. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan indikator terhadap struktur modal dan 

risiko keuangan, yang merupakan hasil bagi antara hutang dan modal sendiri. 
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Semakin besar Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan menunjukan risiko 

distribusi laba usaha akan semakin besar terserap untuk melunasi kewajiban 

perusahaan (Purwanto dan Haryanto, 2004). 

Rasio utang (debt raio) akan mencapai puncaknya pada saat perusahaan berada 

pada tahap kedewasaan (mature). Hal ini terkait dengan manfaat dari penggunaan 

sumber dana utang untuk pemenuhan kegiatan perusahaan (Gumantri, 2007). 

 

Debt to Equity Ratio (DER), rasio ini menunjukan persentase penyediaan dana 

oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin 

rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari 

perspektif  kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah 

rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka panjang. 

Debt to Equity Ratio dapat dihitung dengan rumus : 

  

 

 

      Total Hutang 

DER =                                X 100% 

      Modal Sendiri 

( Riyanto, 1998 : 33 ) 


