
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

 

2.1.1 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada tahun t yang 

tercermin pada harga saham tahun t+1. Pengukuran variabel nilai perusahaan 

adalah rasio kenaikan/penurunan harga saham tahun t+1 dengan nilai buku per 

saham pada neraca akhir tahun t (Sujoko dan Subiantoro, 2007). Semakin tinggi 

harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 

menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi 

menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang 

saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang 

merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan 

manajemen asset. 

 

Menurut Fama (1978) dalam Untung wahyudi et.al, (2006), nilai perusahaan akan 

tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang 

terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar 

perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset 

perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai 
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pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang 

investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan 

dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 

Jogiyanto (2003) menjelaskan nilai perusahaan berkaitan dengan nilai saham 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Nilai Buku (Book Value) 

Nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh   perusahaan. 

Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net asset) yang dimiliki 

oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Untuk menghitung 

nilai buku suatu saham perlu diketahui: 

1) Nilai Nominal 

Nilai nominal (par value) dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang 

ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Nilai nominal ini merupakan modal 

per lembar saham yang secara hokum harus ditahan di perusahaan untuk 

proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham. 

2) Agio Saham 

Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada 

perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. 

3) Nilai Modal Disetor 

Nilai modal disetor (paid in capital) merupakan total yang dibayar oleh 

pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham 

preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan 

penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. 
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4) Laba Ditahan 

Laba ditahan (retained earning) merupakan laba yang tidak dibagikan kepada 

pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke 

perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajian di 

neraca akan menambah total laba yang disetor. Karena laba ditahan ini milik 

pemegang saham yang berupa keuntungan yang tidak dibagikan, maka nilai 

ini juga akan menambah ekuitas pemilikan saham di neraca. 

 

b. Nilai Pasar (Market Value) 

Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran saham bersangkutan di pasar bursa, Jogianto (2003). 

 

2.1.2 Tingkat Profitabilitas 

Dewasa ini banyak pimpinan mendasarkan kinerja perusahaan yang dipimpin 

pada financial performance. Paradigma yang dianut oleh banyak perusahaan 

tersebut adalah profit oriented. Perusahaan yang dapat meperoleh laba yang besar, 

maka dapat dikatakan berhasil, atau memiliki kinerja finansial yang bagus. 

Sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil, maka dapat 

dikatakan perusahaan kurang berhasil atau kinerja yang kurang baik. Profitabilitas 

menurut Saidi (2004) 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. 
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Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba atau keuntungan melalui semua kemampuan dan sumber daya 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang, dan sebagainya (Harahap, 2005:304). Rasio profitabilitas terbagi menjadi: 

Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Equity, Earning Per Share, 

Operating Ratio dan Ec onomic Value Added (Harahap, 2006). 

 

2.1.3 Investment Opportunity Set (IOS) 

Istilah set kesempatan investasi atau Investment Opportunity Set (IOS) muncul 

setelah dikemukakan oleh Myers (1977) yang memandang nilai suatu perusahaan 

sebagai sebuah kombinasi assets in place (aset yang dimiliki) dengan invesment 

options (pilihan investasi) pada masa depan. Kole dalam Norpratiwi (2004) 

menyatakan nilai investment options ini tergantung pada discretionary 

expenditures yang dikeluarkan manajer di masa depan yang pada saat ini 

merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan return 

yang lebih besar dari biaya modal dan dapat menghasilkan keuntungan, 

sedangkan assets in place tidak memerlukan investasi semacam itu. Pilihan-

pilihan investasi di masa yang akan datang ini kemudian dikenal dengan set 

kesempatan investasi atau investment opportunity set (IOS).  

 

Myers (1977) menyatakan bahwa perusahaan adalah kombinasi antara nilai aktiva 

riil (asset in place) dengan pilihan investasi di masa yang akan datang. Pilihan 

investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun seringkali 

perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan investasi di masa 

mendatang. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan kesempatan investasi 
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tersebut akan mengalami pengeluaran yang lebih tinggi dibanding dengan nilai 

kesempatan yang hilang. 

 

Opsi investasi masa depan tidak semata-mata hanya ditunjukkan dengan adanya 

proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset dan pengembangan saja, tetapi 

juga dengan kemampuan perusahaan yang lebih dalam mengeksploitasi 

kesempatan mengambil keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain yang 

setara dalam suatu kelompok industrinya. Kemampuan perusahaan yang lebih 

tinggi ini bersifat tidak dapat diobservasi (Rokhayati, 2005). Berdasarkan 

pengertian tersebut para peneliti telah mengembangkan proksi pertumbuhan 

perusahaan menjadi IOS sesuai dengan tujuan dan jenis data yang tersedia dalam 

penelitiannya. 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa IOS menggambarkan tentang luasnya 

kesempatan atau peluang investasi bagi suatu perusahaan, namun sangat 

tergantung pada pilihan expenditure perusahaan untuk kepentingan di masa yang 

akan datang. Dengan demikian IOS bersifat tidak dapat diobservasi, sehingga 

perlu dipilih suatu proksi yang dapat dihubungkan dengan variabel lain dalam 

perusahaan, misalnya variabel pertumbuhan, variabel kebijakan dan lain-lain. Dari 

berbagai penelitian tentang IOS dapat dibuktikan bahwa IOS dijadikan sebagai 

dasar untuk mengklasifikasikan perusahaan sebagai kategori perusahaan 

bertumbuh dan tidak bertumbuh, dan IOS juga memiliki hubungan dengan 

berbagai variabel kebijakan perusahaan (Norpratiwi, 2004).  
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2.1.4 Jenis-jenis proksi IOS 

Proksi IOS yang digunakan dalam bidang akuntansi dan keuangan digolongkan 

menjadi 3 jenis (Kallapur dan Trombley, 2001), yaitu :  

 

a. Proksi IOS berbasis pada harga 

Proksi IOS yang berbasis pada harga merupakan proksi yang menyatakan bahwa 

prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Proksi 

berdasarkan anggapan yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan 

secara parsial dinyatakan dalam harga-harga saham, dan perusahaan yang tumbuh 

akan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi secara relatif untuk aktiva-aktiva yang 

dimiliki (asset in place) dibandingkan perusahaan yang tidak tumbuh. IOS yang 

didasari pada harga akan berbentuk suatu rasio sebagai suatu ukuran aktiva yang 

dimiliki dan nilai pasar perusahaan.  

 

Proksi IOS yang merupakan proksi berbasis harga adalah : Market value of equity 

plus book value of debt, Ratio of book to market value of asset, Ratio of book to 

market value of equity, Ratio of book value of property, plant, and equipment to 

firm value, Ratio of replacement value of assets to market value, Ratio of 

depreciation expense to value dan Earning Price ratio. 

 

b. Proksi IOS berbasis pada investasi 

Proksi IOS berbasis pada investasi merupakan proksi yang percaya pada gagasan 

bahwa suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara positif dengan 

nilai IOS suatu perusahaan.  
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Proksi IOS yang merupakan proksi IOS berbasis investasi adalah :  

Ratio R&D expense to firm value, Ratio of R&D expense to total assets, Ratio of 

R&D expense to sales, Ratio of capital addition to firm value, dan Ratio of capital 

addition to asset book value. 

 

c. Proksi IOS berbasis pada varian (variance measurement) 

Proksi IOS berbasis pada varian (variance measurement) merupakan proksi yang 

mengungkapkan bahwa suatu opsi akan menjadi lebih bernilai jika menggunakan 

variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh, seperti 

variabilitas return yang mendasari peningkatan aktiva. Proksi IOS yang berbasis 

varian adalah : VARRET (variance of total return), dan Market model Beta. 

 

2.1.5 Keputusan Pendanaan  

Keputusan pendanaan dapat pula diartikan sebagai keputusan yang menyangkut 

struktur keuangan perusahaan (financial structure). Struktur keuangan perusahaan 

merupakan komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi hutang jangka 

pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur keuangan perusahaan 

sering kali berubah akibat investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Horne 

(1997:295) mendefinisikan bahwa keputusan pendanaan merupakan kebijakan 

tentang keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi. 

 

Ada beberapa sumber dana yang dapat digunakan oleh manajemen keuangan. 

Untuk mendanai kebutuhan keuangan jangka pendek, maka manajemen keuangan 

dapat menggunakan sumber dana dari perbankan, sedang kebutuhan dana dalam 

jangka panjang dan jumlah yang besar dapat diperoleh dari pasar modal, karena di 

pasar modal investornya (sumber dana) banyak, bahkan tidak terbatas (Horne, 
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1997). Pemenuhan kebutuhan dana dapat berasal dari sumber intern maupun 

ekstern perusahaan. Sumber dana intern berasal dari keuntungan yang tidak dibagi 

atau keuntungan yang ditahan dalam perusahaan (retained earning). Sumber dana 

ekstern, yaitu sumber dana yang berasal dari tambahan penyertaan modal dari 

pemilik atau emisi saham baru, penjualan obligasi dan kredit dari bank. Dikenal 

juga dengan sebutan pembelanjaan ekstern atau pendanaan ekstern, (Horne, 

1997). 

 

Keputusan pendanaan ini mencakup cara bagaimana mendanai kegiatan 

perusahaan agar optimal, cara memperoleh dana untuk investasi yang efisien dan 

cara mengkomposisikan sumber dana optimal yang harus dipertahankan. 

Keputusan pendanaan atau kebijakan hutang merupakan juga keputusan yang 

menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk 

melakukan investasi atau memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang 

menimbulkan biaya paling murah. Keputusan pendanaan merupakan salah satu 

keputusan keuangan yang berperan penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Dana merupakan faktor utama yang diperlukan oleh setiap perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktifitas operasi serta mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan modal eksternal 

dapat bersumber dari para kreditor dan pemilik perusahaan. Pemenuhan 

kebutuhan dana yang berasal dari kreditor merupakan hutang bagi perusahaan 

hubungannya dengan keputusan investasi.  
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2.2 Pengembangan Hipotesis 

 

2.2.1 Tingkat Profitabilitas 

Santika dan Ratnawati (2002) dalam Paranita (2007) menyimpulkan bahwa faktor 

profitabilitas berpengaruh signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Soliha 

(2002) 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. Signaling theory 

menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai earning yang semakin 

meningkat merupakan signal bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek 

yang bagus di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

Ha
1 

: Tingkat Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2.2.2 Investment Opportunity Set (IOS) 

Proksi IOS yang digunakan dalam penelitian ini adalah proksi IOS berdasarkan 

harga, yaitu price earning ratio (PER). Perusahaan yang stabil akan 

memperlihatkan stabilitas pertumbuhan price earning ratio, sebaliknya 

perusahaan yang tidak stabil akan memperlihatkan pertumbuhan price earning 

ratio yang fluktuatif. Price earning ratio merupakan rasio yang membandingkan 

antara harga saham dengan laba per saham yang diperoleh pemilik perusahaan. 

Price earning ratio memberi indikasi terhadap tingkat pertumbuhan perusahaan di 

masa akan datang. Semakin tinggi price earning ratio semakin tinggi harapan 

tingkat pertumbuhan perusahaan, maka semakin prospektif perusahaan. 

Ha
2 

: Investment Opportunity Set berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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2.2.3 Keputusan Pendanaan 

Menurut Brigham dan Houston (2001), peningkatan hutang diartikan oleh pihak 

luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang 

akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon 

secara positif oleh pasar. Terdapat dua pandangan mengenai keputusan 

pendanaan. Pandangan pertama dikenal dengan pandangan tradisional yang 

menyatakan bahwa struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Pandangan 

tradisional diwakili oleh dua teori yaitu Trade off Theory dan Pecking Order 

Theory. 

 

Pandangan kedua dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1958) yang 

menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Masulis 

(1980) melakukan penelitian dalam kaitannya dengan relevansi keputusan 

pendanaan, menemukan bahwa terdapat kenaikan abnormal returns sehari 

sebelum dan sesudah pengumuman peningkatan proporsi hutang, sebaliknya 

terdapat penurunan abnormal returns pada saat perusahaan mengumumkan 

penurunan proporsi hutang. Masulis (1980) juga menemukan bahwa harga saham 

perusahaan naik apabila diumumkan akan diterbitkan pinjaman yang digunakan 

untuk membeli kembali saham perusahaan tersebut. Hasnawati (2005) 

menemukan bahwa keputusan pendanaan mempengaruhi nilai perusahaan secara 

positif sebesar 16%. Wahyudi dan Pawestri (2006) menemukan bahwa keputusan 

pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Ha
3 

: Keputusan Pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 


