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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Agensi 

Merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah 

yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik 

kepentingan dalam perusahaan. Meilinda (2013) menyatakan bahwa 

masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal 

menyebabkan munculnya biaya. Dan disinilah letak pentingnya 

corporate governance, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak 

pemegang saham.  

Meilinda (2013), menyatakan bahwa agency cost terdiri atas 

monitoring cost dan bonding cost. Bonding cost merupakan agency 

cost yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya 

manajemen dalam menunjukkan kepada shareholder bahwa mereka 

tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan (Lestari, 2007 

dalam Meilinda, 2013). Corporate governance dikatakan dapat 

menurunkan monitoring cost dengan adanya peningkatan pengawasan 

dan transparansi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Meilinda, 2013). 

Pemikiran corporate governance bertumpu pada teori keagenan, 

yaitu pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk 
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memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan 

kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 

1999). Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen 

perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya 

kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan 

keinginan atau kepentingan principle. Teori agensi menjelaskan 

adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen 

perusahaan. Konflik ini disebut agency problem atau masalah agensi 

(Jensen dan Meckling 1976). 

2. Nilai Perusahaan 

Adalah kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan 

sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan 

setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu 

sejak perusahaaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Menurut 

Husnan (2013) nilai perusahaan atau juga disebut dengan nilai pasar 

perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. 

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan 

yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. 

Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga 

pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, 

pendanaan, dan manajemen aset.  
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Menurut Brigham & Ghapenski (1996), manajemen dalam 

mengelola aktiva secara efisien sebagai upaya meningkatkan kinerja 

keuangan maupun nilai perusahaan. Salah satu tugas mendasar dari 

manajer meningkatkan atau memaksimalkan nilai perusahaan (value of 

the firm). Nilai perusahaan menunjukkan nilai berbagai aset yang 

dimiliki perusahaan, termasuk surat-surat berharga yang telah 

dikeluarkannya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Wibawa (2010), 

nilai perusahaan dapat dihitung menggunakan Price to Book Value 

(PBV). Nilai pasar berbeda dari nilai buku. Jika nilai buku merupakan 

harga yang dicatat pada nilai saham perusahaan, maka nilai pasar 

adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa tertentu yang terbentuk 

oleh permintaan dan penawaran saham oleh para pelaku pasar. Rasio 

nilai pasar memberi manajemen suatu indikasi tentang apa yang 

dipikirkan oleh investor tentang kinerja masa lalu dan prospek 

perusahaan di masa depan (Nurhayati, 2013). 

Berdasarkan pendekatan konsep nilai pasar atau Price to Book 

Value tersebut, harga saham dapat diketahui berada diatas atau 

dibawah nilai bukunya. Pada dasarnya, membeli saham berarti 

membeli prospek perusahaan. PBV yang tinggi akan membuat investor 

yakin atas prospek perusahaan dimasa mendatang. Oleh karena itu 

keberadaan rasio PBV sangat penting bagi para investor maupun calon 

investor untuk menetapkan keputusan investasi. 
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3. Signalling Theory 

 Menurut Brigham dan Houston (2011) isyarat atau signal adalah 

suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang 

penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar 

perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana 

efeknya pada perusahaan. 

 Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai 

dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak 

eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena 

terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena 

perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan 

prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditur). 

Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan 

harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu 
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cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan 

sinyal pada pihak luar 

 Signalling theory menyatakan pengeluaran investasi memberikan 

sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 

datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai 

perusahaan (Hasnawati, 2005). Peningkatan hutang juga dapat 

diartikan pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajibannya di masa yang akan datang atau risiko bisnis yang 

rendah, sehingga penambahan hutang akan memberikan sinyal positif 

(Brigham dan Houston, 2011). Ini karena perusahaan yang 

meningkatkan hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang yakin 

dengan prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

4. Profitabilitas 

 Profitabilitas menurut Sartono (1997) adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini akan memberikan 

gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin 

tinggi profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik 

perusahaan meningkat dengan semakin tingginya profitabilitas. 

 Profitabilitas perusahaan adalah tingkat keuntungan bersih yang 

mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya 

(Nurhayati, 2013). Menurut Weston dan Copeland (1997) profitabilitas 

adalah sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari penjualan dan 
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investasi perusahaan. Brigham dan Houston (2011) mendefinisikan 

profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

manajemen perusahaaan. 

 Rasio profitabilitas yaitu mengukur keberhasilan manajemen 

sebagaimana ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan 

investasi (Weston dan Brigham, 1991). Ada bermacam cara untuk 

mengukur profitabilitas, yaitu: 

a. Profit Margin 

 Profit margin adalah margin keuntungan yang ditentukan 

atas harga penjualan. Margin keuntungan menunjukkan besar 

kecilnya laba dibandingkan dengan harga penjualan. Profit margin 

menunjukkan laba per rupiah penjualan. 

              
                   

         
 

b. Return on Asset (ROA) 

 Return on Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba 

bersih dengan total aktiva yang tertanam dalam perusahaan. ROA 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba. 

                     
                   

            
 

c. Return on Equity (ROE) 

 ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atas penggunaan modal sendiri. 
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d. Rentabilitas Ekonomi 

 Rentabilitas Ekonomi merupakan perbandingan antara laba 

dengan total kekayaan yang dimilikinya. 

   
     

              
 

 Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah return on asset 

(ROA). Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan akan membuat 

profitabilitas perusahaan tinggi. Nilai ROA yang tinggi akan 

memberikan sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan 

menghasilkan dalam kondisi yang menguntungkan. Hal ini menjadi 

daya tarik investor untuk memiliki saham perusahaan dan akan 

meningkatkan harga saham sehingga nilai perusahaan pun meningkat. 

5. Keputusan Investasi 

 Price earnings ratio adalah penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan 

harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. 

Keputusan penanaman modal dapat dilakukan oleh perorangan atau 

lembaga baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut 

Jogiyanto (2003), investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang 

untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu 

tertentu, sedangkan Tandelilin (2001) mengemukakan bahwa investasi 
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adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa 

datang. 

 Pihak yang melakukan investasi disebut investor. Investor pada 

umumnya digolongkan menjadi dua yaitu: 

a. Investor individual, terdiri dari individu-individu yang 

melakukan aktivitas investasi. 

b. Investor institusional, terdiri dari perusahaan-perusahaan 

asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga 

simpan pinjam), lembaga dana pensiun maupun perusahaan 

investasi.komisaris independen dalam satu perusahaan 

ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris 

atau paling sedikit satu orang. 

 Terdapat dua alternatif pilihan investasi yaitu investasi pada aktiva 

riil dan investasi pada aktiva finansial. Karakteristik aktiva finansial 

dibandingkan dengan aktiva riil adalah sebagai berikut: 

a. Mudah diperjualbelikan (liquid). 

b. Pemodal mempunyai berbagi pilihan investasi sesuai dengan 

preferensi risiko mereka. 

c. Nilainya dapat berubah dengan cepat sesuai dengan kondisi 

ekonomi makro dan mikro. 

d. Memiliki pasar dan regulasi kredit. 
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 Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil 

keuntungan yang diperoleh perusahaan di masa yang akan datang. 

Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, 

sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik, 

karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula. Fama (1978) 

dalam Hasnawati (2005) menyatakan bahwa nilai perusahaaan semata-

mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapat tersebut dapat 

diartikan bahwa keputusan investasi itu penting karena untuk mencapai 

tujuan perusahaan hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi 

perusahaan. 

 Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut 

keputusan dalam pendanaan yang berasal dari dalam maupun dari luar 

perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Keputusan investasi dapat 

dikelompokkan kedalam investasi jangka pendek seperti investasi 

kedalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang, dan 

persediaan maupun investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, 

gedung, kendaraan, mesin, peralatan produksi, dan aktiva tetap 

lainnya. Aktiva jangka pendek didefinisikan sebagai aktiva dengan 

jangka waktu kurang dari satu tahun atau kurang dari satu siklus bisnis, 

dana yang diinvestasikan pada aktiva jangka pendek diharapkan akan 

diterima kembali dalam waktu dekat atau kurang dari satu tahun dan 

diterima sekaligus. Sedangkan aktiva jangka panjang didefinisikan 

sebagai aktiva dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, dana yang 
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ditanamkan pada aktiva jangka panjang akan diterima kembali dalam 

waktu lebih dari satu tahun dan kembalinya secara bertahap. 

 Keputusan investasi yang tepat akan dapat menghasilkan kinerja 

yang optimal sehingga memberikan suatu sinyal positif kepada 

investor yang akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. 

Ini sesuai dengan pernyataan signaling theory yang menyatakan 

pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga 

saham sebagai indikator nilai perusahaan. 

 Dalam penelitian ini menggunakan proksi Price Earnings Ratio 

(PER) yang merupakan indikasi penilaian pasar modal terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan 

potensial perusahaan di masa datang. Rasio ini menunjukkan seberapa 

banyak investor bersedia membayar untuk setiap laba yang dilaporkan 

(Brigham dan Hoston, 2011). Makin besar price earnings ratio suatu 

saham maka harga saham tersebut akan semakin mahal terhadap 

pendapatan bersih per sahamnya. PER juga merupakan rasio yang 

menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan. PER yang tinggi 

menunjukkan prospek pertumbuhan perusahaan yang bagus dan 

risikonya rendah 
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6. Leverage 

 Leverage merupakan kebijakan perusahaan tentang seberapa jauh 

sebuah perusahaan menggunakan pendanaan hutang. Terdapat 

beberapa teori tentang pendanaan hutang dengan hubungan terhadap 

nilai perusahaan yaitu: 

a. Teori struktur modal dari Miller dan Modligiani (Capital structure 

theory) 

 Pada teori ini mereka berpendapat bahwa dengan asumsi 

tidak ada pajak, bancruptcy cost, tidak adanya informasi asimetris 

antara pihak manajemen dengan para pemegang saham, dan pasar 

terlibat dalam kondisi yang efisien, maka value yang bisa diraih 

oleh perusahaan tidak terkait dengan bagaimana perusahaan 

melakukan strategi pendanaan. Setelah menghilangkan asumsi 

tentang ketiadaan pajak, hutang dapat menghemat pajak yang 

dibayar (karena hutang menimbulkan pembayaran bunga yang 

mengurangi jumlah penghasilan yang terkena pajak) sehingga nilai 

perusahaan bertambah. 

b. Teori Keseimbangan (Trade off theory) 

 Pada teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 

perusahaan melakukan pendanaan menggunakan hutang maka 

semakin besar pula resiko mereka untuk mengalami kesulitan 

keuangan karena membayar bunga tetap yang terlalu besar bagi 

para debtholders setiap tahunnya dengan kondisi laba bersih yang 



20 
 

belum pasti (bancruptcy cost of debt). Teori ini membahas tentang 

hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Model 

trade-off mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan 

merupakan hasil trade-off dari keuntungan pajak dengan 

menggunakan hutang dengan biaya yang akan timbul sebagai 

akibat penggunaan hutang tersebut. Esensi trade-off theory dalam 

struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan 

yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat 

lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan. Apabila 

pengorbanan karena penggunaan hutang sudah lebih besar, maka 

tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. 

c. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk 

mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. 

Konflik antara pemegang asaham dengan manajer sebenarnya 

adalah konsep free cash flow. Tetapi ada kecenderungan bahwa 

manajer ingin menahan sumber daya (termasuk free cash flow) 

sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Hutang 

bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan 

terkait free cash flow. Jika perusahaan menggunakan hutang maka 

manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan 

(untuk membayar bunga). 
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7. Ukuran Perusahaan 

  Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur 

keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan 

berbeda. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan dalam memperoleh dana dari pasar modal dan menentukan 

kekuatan tawar-menawar (bargaining power) dalam kontrak keuangan. 

Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai 

bentuk utang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang 

yang terlibat, semakin memungkinkan membuat kontrak yang dapat 

dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak, sebagai ganti dari 

penggunaan kontrak standar utang. 

  Perusahaan dapat mengembangkan usahanya dengan memenuhi 

kebutuhan modalnya demi meningkatkan laba dan nilai 

perusahaannya. Kebutuhan modal tersebut dapat dipenuhi melalui 

berbagai sumber pendanaan dari pihak dalam perusahaan maupun dari 

pihak luar perusahaan. Sumber dana pihak dalam perusahaan dapat 

diperoleh melalui modal sendiri dan laba ditahan, sedangkan sumber 

dana dari luarnya diperoleh dari pemilik yang termasuk komponen 

modal sendiri maupun dari pihak kreditur yang merupakan pinjaman 

atau hutang (Wiliandri, 2011). 

  Perusahaan dengan ukuran (size) yang lebih besar diperkirakan 

mempunyai kesempatan untuk menarik hutang dalam jumlah yang 
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besar dibandingkan dengan perusahaan yang kecil karena nilai aktiva 

yang dijadikan jaminan lebih besar dan tingkat kepercayaan bank juga 

lebih tinggi 

 

B. Penurunan Hipotesis 

1. Profitabilitas dan Nilai Perusahaan 

  Nurhayati (2013) melakukan penelitian dengan judul 

“Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya 

Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan Sektor Non Jasa”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

  Yuniasih dan Wirakusuma, (2007) menyimpulkan dalam 

penelitiannya bahwa return on assets terbukti berpengaruh positif 

secara statistis terhadap nilai perusahaan. Harga saham dipengaruhi 

atau terjadi karena adanya aliran laba atau kas masa depan yang dinilai 

sekarang (Faster, 1996 dalam Norpratiwi, 2001). 

  Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba. Laba diperoleh perusahaan berasal dari penjualan dan investasi 

yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas juga merupakan gambaran 

kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas 

perusahaan dapat dihitung menggunakan ROA (return on asset), 
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dengan membagi laba bersih setelah pajak (earnings after tax) dengan 

total aset. 

  Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dan akan membuat profitabilitas 

perusahaan tinggi. Profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal 

positif bagi investor bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang 

menguntungkan. Hal ini menjadi daya tarik investor untuk memiliki 

saham perusahaan. 

  Semakin tinggi profitabilitas maka return yang diterima oleh 

investor juga akan semakin meningkat, karena return yang diterima 

oleh investor meningkat penilaian investor pada perusahaan tersebut 

juga akan meningkat, yang mengakibatkan nilai perusahaan juga 

meningkat. Maka hipotesis pada penelitian ini diajukan sebagai 

berikut:  

H1: Tingkat Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Keputusan investasi  dan Nilai Perusahaan 

  Wijaya, dkk (2010) menemukan bahwa Keputusan investasi 

mengimplikasikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Implikasi tersebut bagi perusahaan adalah terdapat perencanaan yang 

perusahaan lakukan untuk mengambil keputusan investasi melalui 

pengenalan produk baru atau perluasan produk lama, penggantian 

peralatan atau gedung, penelitian dan pengembangan, serta eksplorasi 
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keputusan penanaman modal berjangka waktu lama yang menyangkut 

harapan terhadap hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan di masa 

yang akan datang. Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu 

jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus 

dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai risiko berjangka 

panjang pula. 

Hasnawati (2005) menemukan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sebesar 12,25% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil penelitian dari 

Wijaya dan Bandi (2010) juga menyatakan hal yang serupa yaitu 

kebijakan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Signaling teory menjelaskan bahwa pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa 

yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai 

indikator nilai perusahaan. Keputusan investasi dalam penelitian ini 

diproksikan dengan Price Earnings Ratio (PER).  

Profitabiitas yang tinggi menunjukkan investasi perusahaan yang 

bagus dan prospek pertumbuhan perusahaan yang bagus sehingga para 

investor akan tertarik. Permintaan saham yang tinggi akan membuat 

para investor menghargai nilai saham lebih besar dari pada nilai yang 

tercatat pada neraca perusahaan, sehingga PBV perusahaan tinggi dan 

nilai perusahaan pun tinggi.  
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  H2: keputusan investasi berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan. 

3. Leverage dan Nilai Perusahaan 

  Penelitian yang dilakukan oleh sujoko dan soebiantoro (2007) 

memberikan hasil dimana leverage berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Leverage dalam penelitian Dwi Sukrini 

(2012), Arie Afzal dan Abdul Rohman (2012) dan Umi Mardiyati 

(2012) mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Terdapat 

pengaruh positif antara Leverage dengan nilai peusahaan 

  Penambahan hutang akan meningkatkan tingkat resiko atas arus 

pendapatan perusahaan, yang mana pendapatan dipengaruhi faktor 

eksternal sedangkan utang menimbulkan beban tetap tanpa 

memperdulikan besarnya pendapatan. Semakin besar utang, semakin 

besar kemungkinan terjadinya perusahaan tidak mampu membayar 

kewajiban berupa bunga dan pokoknya. Resiko kebangkrutan akan 

semakin tinggi karena bunga akan meningkat lebih tinggi daripada 

penghematan pajak.   

  Semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi juga resiko 

kebangkrutan pada perusahaan, hal ini dikarenakan tingkat bunga lebih 

tinggi dari penghematan pajak perusahaan sehinnga dapat menurunkan 

nilai perusahaan. Jadi rumusan hipotesis yang diajuakan sebagai 

berikut: 

  H3: Leverage berpengaruh negatif terhadap Nilai perusahaan. 
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4. Ukuran Perusahaan dan Nilai Perusahaan 

  Sujoko dan Soebiantoro (2007) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan 

yang mampu meningkatkan laba perusahaannya, maka akan 

mempunyai peluang untuk melakukan ekspansi. Ekspansi merupakan 

suatu tindakan aktif untuk memperluas dan memperbesar perusahaan. 

  Pengaruh ukuran perusahaan terhadap risiko bisnis menemukan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap 

risiko bisnis. Dengan kata lain penelitian ini membuktikan bahwa size 

perusahaan berpengaruh terhadap risiko investasi yang berarti pula 

berpengaruh terhadap return investasi (Miswanto, 2009:63). 

  Perusahaan yang berukuran besar akan lebih mudah mengakses 

pendanaan melalui pasar modal. Kemudahan ini merupakan informasi 

baik bagi pengambilan keputusan investasi dan juga dapat me-

refleksikan nilai perusahaan di masa mendatang. Semakin besar total 

aktiva maupun penjualan, maka semakin besar pula ukuran suatu 

perusahaan dan akan menggambarkan meningkatnya nilai perusahaan 

dari ukuran laba yang dihasilkanya. 

  Perusahaan yang besar akan lebih mudah mendapatkan dana dari 

pasar modal Karena investor lebih menanamkan modalnya pada 

perusahaan yang besar karena mereka beranggapan bahwa berinvestasi 

pada yang besar akan mendapatkan pengembalian yang besar juga. Hal 
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ini yang membuat ukuran perusahaan berpengaruh pada nilai 

perusahaan. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut  

  H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perushaan. 

 

C. Model Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Tingkat 

profitabilitas, kebijakan dividen, kebijakan hutang, keputusan investasi. 

Variabel dependen penelitian ini adalah Nilai Perusahaan. Model 

penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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