
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

1.1.Landasan Teori 

1.1.1. Nilai Perusahaan 

a. Pengertian nilai perusahaan  

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai 

kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran 

pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada harga saham 

(Bringham dan Houston, 2006 : 19). 

Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai aset yang 

dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan 

salah satu aset berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan (Martono 

dan Agus, 2003:3). Nilai perusahaan go public selain menunjukkan 

nilai seluruh aktiva, juga tercermin dari nilai pasar atau harga 

sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham mencerminkan 

tingginya nilai perusahaan (Afzal, 2012). 

Menurut Hermuningsing (2009) nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan terkait erat 

dengan harga sahamnya. 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 (closing price), dan 

merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di 

pasar (Fakhruddin dan Hadianto, 2001). 

b. Pengukuran nilai perusahaan  

Pengukuran nilai perusahaan menurut Weston dan Copelan 

(2004) dalam rasio perusahaan terdiri dari:  

1) Price Earning Ratio (PER) 

Menurut Tandelin (2007) PER adalah perbandingan harga saham 

perusahaan dengan earning per share dalam saham. Semakin besar 

PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk 

tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. PER dapat 

dihitung dengan rumus: 

     
                           

                    
 

 

2) Price to Book value (PBV) 

Menurut Prayitno dalam Afzal (2012) Price to Book Value (PBV) 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku 

saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar 

percaya akan prospek perusahaan. 

PBV dapat dihitung dengan rumus: 

     
                           

                
 



3) Tobin’sQ 

Tobin’sQ ini dikembangkan oleh professor James Tobin (Weston 

dan Copeland, 2004). Rasio ini merupakan konsep yang sangat 

berharga karena menunjukan estimasi pasar keuangan saat ini 

tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dollar investasi 

incremental. Berikut ini cara penghitung Tobin’s Q: 

     
       

       
 

Dimana: 

Q  = nilai perusahaan 

EMV = nilai pasar ekuitas 

EBV = nilai buku dari total aktiva 

D = nilai buku dari total hutang  

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada 

akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. 

EBV diperoleh dari selisih total aset perusahaan dengan total 

kewajibannya. 

1.1.2. Struktur Modal 

a. Pengertian Struktur Modal/Ekuitas 

Menurut Raharja (2009: 212) struktur modal perusahaan 

merupakan campuran atau proporsi antara utang jangka panjang dan 

ekuitas, dalam rangka mendanai investasinya (operating assets). 

Sedangkan menurut (Subaramanyam dan Wild,2013: 363) Struktur 

modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan 



yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif sebagai sumber 

pendanaan. Struktur modal ditunjukkan oleh perimbangan 

pembelanjaan jangka panjang yang permanen, yaitu perimbangan 

antara utang jangka panjang dan saham preferen dengan modal sendiri 

diluar utang jangka pendek. Struktur modal (capital), modal sendiri 

termasuk modal saham biasa, capital surplus, dan laba ditahan 

(Sartono, 2000: 221). Pendapat lain dijelaskan Margaretha (2011: 112) 

bahwa struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen 

perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang dan modal sendiri. 

Horne et. al. (1998: 474) menjelaskan struktur modal merupakan 

bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang perusahaan 

yang ditunjukkan oleh hutang, ekuitas saham preferen dan saham 

biasa. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

struktur modal merupakan campuran atau proporsi antara utang jangka 

panjang dan ekuitas, dalam rangka mendanai investasinya pendanaan 

yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif sebagai sumber 

pendanaan dengan perbandingan antara utang jangka panjang dan 

modal sendiri. 

b. Ukuran Struktur Modal/Equitas 

Struktur modal menurut Wild, et. al. (2005: 219) merupakan 

pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan. Ukuran rasio 

struktur modal mengaitkan komponen struktur modal satu sama lain 



atau dengan totalnya. Subaramanyam dan Wild (2013: 270) 

menjelaskan bahwa rasio struktur modal merupakan alat analisis 

solvabilitas lainnya. Rasio yang paling umum digunakan adalah: 

1) Total utang terhadap total modal (total debt to total ratio) atau 

sering juga disebut rasio total utang (total debt ratio) dengan 

rumus: 

                   
           

           
  

2) Total utang terhadap modal ekuitas (total debt to equity captal 

ratio) dengan rumus: 

                                    
           

                      
 

3) Utang jangka panjang terhadap modal ekuitas (long-term debt to 

equity capital ratio) dengan rumus: 

                                             
                     

                      
  

4) Utang jangka pendek terhadap total utang 

Beberapa pendapat lain mengatakan bahwa terdapat beberapa rasio 

yang dapat dipergunakan untuk mengukur struktur modal yang 

terdapat dalam buku analisis kinerja keuangan panduan akademisi, 

manajer, dan investor untuk menilai dan menganalisis bisnis 

(Fahmi, 2012: 108-109). Bentuk rasio yang dipergunakan dalam 

struktur modal antara lain: 

a) Pendapat Foster yang mengatakan bahwa bentuk rasio yang 

dipergunakan dalam struktur modal (capital structure) terdapat 

beberapa rasio yang representatif yaitu: 



                                       
                     

                   
  

dan 

                                   
 

                                         

                   
  

Keterangan: 

Long term liabilities = utang jangka panjang 

Shareholders’ equity = modal sendiri 

Current liabilities = utang lancar 

b) Pendapat Smith, Skousen, Stice and Stice, menjelaskan tentang 

bentuk rumus struktur modal, yaitu: 

(1) Debt-to equity ratio 

                     
                 

                   
  

(2) Number of times interest is earned 

                                   

                        
                         

       
 

(3) Book value pershare 

                    
                          

                   
                        

 

 

c. Teori Struktur Modal 

Kajian tentang teori struktur modal telah banyak dibahas 

diberbagai buku teks baik yang ditulis oleh penulis domestik 

maupun asing, dan secara umum teori yang membahas tentang 

struktur modal ada 2 yaitu: 



1) Balance Theories 

Balance theories merupakan suatu kebijakan yang 

ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan 

dengan mencari pinjaman baik keperbankan atau juga 

dengan menerbitkan obligasi (Fahmi, 2012: 110). Beberapa 

bentuk risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan pada 

saat melakukan kebijakan balance theories, yaitu: 

(a) Apabila perusahaan meminjam dana keperbankan, 

maka dibutuhkan jaminan atau agunan seperti tanah, 

gedung, kendaraan dan sejenisnya. Angsuran kredit 

terlambat untuk dibayarkan maka perbankan akan 

memberikan teguran dalam bentuk lisan dan tulisan. 

Persoalannya adalah seandainya perusahaan tidak 

mampu lagi membayar angsuran di atas batas waktu 

yang ditentukan/ditolelir maka agunan tersebut diambil 

dan dilelang oleh perbankan untuk menutupi kerugian 

sejumlah nilai pinjaman, artinya perusahaan telah 

kehilangan aset yang digunakan tersebut. 

(b) Jika kebutuhan dana dengan cara menjual obligasi. 

Bentuk rasio yang dihadapi adalah jika sendandainya 

tidak sanggup membayar bunga obligasi secara tepat 

waktu atau bergeser dan waktu yang disepakati maka 

perusahaan harus melakukan berbagai kebijakan untuk 



mengatasi ini, termasuk mengonversi dari pemegang 

obligasi ke pemegang saham. 

(c) Risiko selanjutnya terhadap masalah yang dialami oleh 

perusahaan, karena publik menilai kinerja keuangan 

perusahaan di mata publik terjadi penurunan, karena 

publik menilai kinerja keuangan perusahaan tidak baik 

khususnya dalam kemampuan manajemen struktur 

modal (capital structure management). 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Penentuan struktur modal pada sebuah perusahaan, manajemen 

juga mempertimbangkan analsis subjektif (judgment) bersama dengan 

analisis keuantitaif. Menurut Admaja (2008: 271) berbagai faktor yang 

dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan tentang struktur modal 

adalah: 

1) Kelangsungan hidup jangka panjang (long-run viability) 

2) Konversatisme manajemen 

3) Pengawasan 

4) Struktur aktiva 

5) Risiko bisnis 

6) Tingkat pertumbuhan 

7) Pajak 

8) Cadangan kapasitas pinjaman 

9) Profitabilitas 



1.1.3. Likuiditas 

a. Pengertian Likuiditas 

Modal kerja merupakan ukuran likuiditas yang banyak 

digunakan. Modal kerja merupakan selisih aset lancar dikurangi 

kewajiban lancar. Modal kerja merupakan ukuran aset lancar yang 

penting yang mencerminkan pengamanan bagi kreditor. Likuiditas 

mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya (Subaramanyam dan Wild, 2013: 363). 

Menurut Brealey et al. (2007: 77) likuiditas merupakan 

kemampuan untuk menjual sebuah aset guna mendapatkan kas pada 

waktu singkat. Sedang pendapat Fahmi (2012: 63) likuiditas adalah 

kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

secara tepat waktu.  

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dari sebuah aset guna mendapatkan kas 

pada waktu singkat secara tepat waktu. 

b. Macam-macam Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan jangka pendek suatu perusahaan untuk 

membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo dan memenuhi 

kebutuhan kas yang tidak terduga (Jusup, 2011: 493). Rasio likuiditas 

dapat menunjukkan hubungan kas dan aset lancar perusahaan lainnya 



dengan kewajiban lancarnya (Brigham dan Houston, 2014: 134). 

Berikut adalah beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk 

mengukur likuiditas: 

1) Current Ratio 

Current ratio atau rasio lancar adalah alat ukur yang 

sangat populer digunakan dalam menilai likuiditas dan kemampuan 

jangka pendek perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Rasio 

lancar kadang-kadang disebut rasio modal kerja. Rasio lancar 

dipandang sebagai indikator yang lebih bisa diandalkan 

dibandingkan dengan rasio modal kerja (Jusup, 2011: 494). Modal 

kerja digunakan untuk mengukur kemampuan untuk membayar 

kewajiban lancar dengan aset lancar. Secara umum, semakin besar 

modal kerja, semakin baik kemampuan untuk membayar utang. 

Modal merupakan total aset dikurangi total kewajiban. Modal kerja 

adalah versi lancar dari total modal. Rasio lancar (current ratio) 

merupakan rasio yang paling umum untuk mengevaluasi aset 

lancar dan kewajiban lancar, yang merupakan aset lancar dibagi 

dengan kewajiban lancar. Rasio lancar mengukur kemampuan 

untuk membayar kewajiban lancar dengan aset lancar (Harrison et 

al, 2011: 259). 

Menurut Margaretha (2011: 25) current ratio merupakan 

rasio yang menunjukkan sejauh mana tagihan-tagihan jangka 

pendek dari para kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang 



diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. 

Berikut rumus current ratio: 

              
              

                   
  

(Admaja, 2008: 146) 

2) Quick Ratio 

Rasio likuiditas kedua yang dapat digunakan untuk mengukur 

likuiditas, yang dihitung dengan mengurangi persediaan, kemudian 

membagi sisanya dengan kewajiban lancar (Brigham dan Houston, 

2014: 134). Acid-test ratio/quick ratio atau rasio cepat 

memberitahukan kepada kita apakah entitas dapat melewati acid tes 

dalam membayar semua kewajiban lancarnya setelah kewajiban jatuh 

tempo. Acid-test ratio menggunakan dasar yang lebih sempit untuk 

mengukur likuiditas dibandingkan dengan rasio lancar (Harrison et al, 

2011: 259). 

Menurut Jumingan (2006: 244) quick ratio dipergunakan 

untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar 

kembali kewajiban kepada para deposan dengan sejumlah cash assets 

yang dimiliki. Berikut rumus quick ratio 

            
                          

                   
  

(Admaja, 2008: 146) 

3) Cash Ratio 

Menurut Kasmir (2015: 138) rasio kas atau cash ratio 

merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif uang 



kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas 

ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas 

seperti rekening giro atau tabungan kas di bank (yang dapat ditarik 

setiap hari). Berikut rumus cash ratio: 

           
             

                   
  

(Admaja, 2008: 146) 

1.1.4. Profitabilitas 

a. Pengertian Profitabilitas 

Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah menghasilkan laba, 

sehingga rasio yang mengukur profitabilitas dilaporkan secara luas 

(Harrison et al., 2011: 259). Profitabilitas adalah hasil bersih dari 

serangkaian kebijakan dan keputusan (Brigham dan Houston, 2001: 

89). Rasio profitabilitas merupakan alat untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut Fahmi (2012: 68) rasio 

profitabilitas ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan 

yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.  

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan (Sudana, 2011: 22). Menurut Jumingan (2006: 72) rasio-

rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan aktiva perusahaan (atau mungkin sekelompok 

aktiva perusahaan). Rasio profitabilitas juga dapat disebut sekelompok 



rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, 

manajemen aset dan utang pada hasil operasi. (Brigham dan Houston, 

2014: 146). 

Beberapa pengertian mengenai profitabilitas diatas dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan untuk mengetahui efisiensi penggunaan aset perusahaan 

yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen 

aset dan utang pada hasil operasi. 

b. Macam-macam Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur laba atau keberhasilan suatu operasi perusahaan pada suatu 

periode waktu tertentu terduga (Jusup, 2011: 493). Laba (atau 

kemungkinan rugi) dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk mendapat pendanaan utang atau ekuitas. Kreditor maupun 

investor sangat tertarik untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan 

memperoleh laba atau profitabilitas (Jusup, 2011: 500). Menurut 

Kasmir, (2015: 114). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba 

dalam suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas merupakan 

sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari 



likuiditas, manajemen aset dan hutang terhadap hasil operasi (Brigham 

dan Houston, 2001: 89). 

1)  Return On Asset (ROA) 

Tingkat pengembalian atas total aset (rate of return on total 

assets), atau cukup pengembalian atas total aset (Retrun On Assets 

= ROA), mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan 

aset untuk menghasilkan laba (Harrison et al., 2011: 259). ROA 

menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan 

seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. 

Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi 

efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola 

seluruh aset perusahaan. Semakin besar ROA, memiliki makna 

bahwa semakin efisien penggunaan aset perusahaan atau dengan 

kata lain dengan jumlah aset yang sama dapat menghasilkan laba 

yang lebih besar, dan sebaliknya (Sudana, 2011: 22). ROA 

merupakan rasio yang merefleksikan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh hasil yaitu laba bersih atas sumber daya 

keuangan dari total aset yang telah ditanamkan pada perusahaan. 

rumus ROA sebagai berikut: 

    
                         

          
     

(Admaja, 2008: 147) 

 

 



2) Return On Equity (ROE) 

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dimiliki untuk 

menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri 

yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak manajemen 

untuk digunakan sebagai bahan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi 

manajemen perusahaan dalam mengelola modal sendiri yang 

dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin besar ROE, 

memiliki makna bahwa semakin efisien penggunaan aset perusahaan 

atau dengan kata lain dengan jumlah aset yang sama dapat 

menghasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya (Sudana, 2011: 

22). ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba bersih pada investasi pemegang saham. 

Dituliskan dengan rumus sebagai berikut: 

    
                         

             
  

(Admaja, 2008: 147) 

3) Margin Laba atas Penjualan 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan 

(Brigham dan Houston, 2014: 148). Rasio ini mencerminkan efisiensi 

seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan 

yang ada dalam perusahaan. 

                           
                         

         
  

(Admaja, 2008: 147) 



4) Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 

Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba (basic earning 

power-BEP) rasio ini menunjukkan kemampuan aset perusahaan 

dalam menghasilkan laba operasi; dihitung dengan membagi ebit 

dengan total aset (Brigham dan Houston, 2014: 148). 

                                        
    

          
  

(Admaja, 2008: 147) 

1.1.5. Struktur Aset 

a. Pengertian Struktur Aset 

Struktur aset adalah penentuan seberapa besar alokasi dana 

untuk masing-masing komponen aset, baik aset lancar maupun aset 

tetap (Syamsudin, 2007: 9). Alokasi untuk masing-masing komponen 

aset mempunyai pengertian berapa jumlah rupiah yang harus 

dialokasikan masing-masing komponen aset. Menurut Sudana, (2011: 

163) “Struktur aset merupakan komposisi aktiva lancar yang lebih 

besar”. Pendapat lain mengenai struktur aset adalah perimbangan atau 

perbandingan antara aset tetap dan total asset (Brigham dan Weston, 

2005: 175). Diambil kesimpulan bahwa struktur aset adalah penentuan 

besar alokasi atau perimbangan dana untuk masing-masing komponen 

aset, baik aset lancar maupun aset tetap. Menggambarkan besarnya 

aset yang dapat dijaminkan perusahaan sebagai kolateral ketika 

perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak kreditur. Struktur aset 

merupakan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan. Struktur aset 



dapat diformulasikan dengan membandingkan antara aset lancar 

dengan total aset sebagai berikut (Brigham dan Weton, 2005: 175): 

              
                  

             
  

b. Jenis-jenis Aset 

Menurut Jumingan (2006: 17) dalam tujuan untuk 

menganalisis lebih mendalam, aset perlu dikleompokkan ke dalam 

beberapa bagian, antara lain: 

1) Aset lancar 

2) Investasi jangka panjang 

3) Aset tetap 

4) Aset tidak berwujud 

5) Beban biaya yang ditangguhkan 

6) Aset tidak lancar lainnya. 

Menurut Jumingan (2006: 17) di dalam neraca, aset dibedakan 

lancar dan tidak lancar. Pembedaan ini didasarkan pada tingkat 

kecepatan atau jangka waktu mencairnya aset kembali menjadi kas. 

a) Aset lancar 

Aset lancar mencakup uang kas, aset lainnya, atau sumber 

lainnya yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi uang kas, 

atau dijual, atau dikonsumsi selama jangka waktu yang normal 

(biasanya satu tahun). 

b) Investasi jangka panjang 



Perusahaa juga dapat menanamkan dananya dalam bentuk aset 

yang dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang (long 

term investment). 

c) Aset tetap 

Aset tetap (fixed assets) merupakan harta kekayaan yang 

berwujud, yang bersifat relatif permanen, digunakan dalam 

operasi reguler lebih dari satu tahun, dibeli dengan tujuan untuk 

tidak dijual kembali. 

1.2.Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain: 

1. Penelitian Rocca (2007) yang berjudul The influence of corporate 

governance on the relation between capital structure and value.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji tentang hubungan 

struktur modal dengan nilai perusahaan. Desain dalam penelitian ini 

menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber terkait struktur modal 

dan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara struktur 

modal dan nilai perusahaan perlu memperhitungkan secara langsung peran 

moderasi dan/atau mediasi tata kelola perusahaan. Hal tersebut perlu 

mempertimbangkan keberadaan saling melengkapi antara struktur modal 

dan variabel tata kelola perusahaan lainnya seperti: konsentrasi 

kepemilikan; kepemilikan manajerial; peran dewan direksi. 



2. Penelitian yang dilakukan oleh Setiadharma dan Machali (2017) yang 

berjudul The Effect of Asset Structure and Firm Size on Firm Value with 

Capital Structure as Intervening Variable 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Setiadharma dan 

Machali (2017) adalah untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak 

langsung dari struktur aset dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. 

Sampel penelitian ini adalah tiga puluh empat perusahaan property dan 

real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh langsung 

struktur aset terhadap nilai perusahaan, (2) tidak ada pengaruh tidak 

langsung struktur aset terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal 

sebagai variabel intervening, (3) terdapat tidak ada efek langsung dari 

ukuran perusahaan pada nilai perusahaan, (4) tidak ada efek tidak 

langsung dari ukuran perusahaan pada nilai perusahaan dengan struktur 

modal sebagai variabel intervening. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa struktur modal sebagai variabel intervening tidak dapat memediasi 

hubungan antara struktur aset dan ukuran perusahaan pada nilai 

perusahaan. 

3. Penelitian yang dilakukan Wulandari (2013) 

Penelitian ini diambil dari jurnal dengan judul pengaruh 

profitabilitas, operating leverage, likuiditas terhadap nilai perusahaan 

dengan struktur modal sebagai intervening. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji pengaruh profitabilitas, operating leverage, dan likuiditas 



terhadap nilai perusahaan, dengan menggunakan struktur modal sebagai 

intervening.  

Hasil penelitian ini adalah: 

1) Profitabilitas yang diproksikan oleh ROA memiliki hubungan dengan 

nilai perusahaan sebagai variabel dependen dengan struktur modal 

sebagai variabel intervening. 

2) Likuiditas yang diproksikan oleh dependen operating leverage (DOL) 

memiliki hubungan dengan nilai perusahaan sebagai variabel dependen 

dan struktur modal sebagai variabel intervening 

3) Tetapi likuiditas yang diproksikan dengan CR tidak memiliki 

hubungan dengan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, dan 

struktur modal sebagai variabel intervening. 

4) Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh profitabilitas, 

operating leverage, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan melalui 

struktur modal sebagai variabel intervening.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Thaib (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Thaib (2017) berjudul pengaruh 

profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur 

modal sebagai variabel intervening” Hasil penelitian ini menunjukkan:   

1) Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan,  

2) Likuiditas berpengaruh negaitif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan,  



3) Struktur modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan,  

4) Profitabilitas berpengaruh positif dan siginifikan terhadap stuktur 

modal,  

5) Likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur 

modal,  

6) Profitabilitas mempunyai pengaruh secara langsung yang tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan namun saat dimediasi oleh 

struktur modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan, 

7) Likuiditas mempunyai pengaruh secara langsung yang tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan dan saat dimediasi oleh struktur modal 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suryaman (2015) 

Penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul pengaruh 

profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2012.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) Profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur 

modal. 

2) Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

3) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 



4) Profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Chasanah dan Satrio (2017) 

Penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul pengaruh 

profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

pada perusahaan transportasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) Profitabilitas berpengaruh negatif yang artinya bahwa apabila 

profitabilitas perusahaan mengalami kenaikan, maka struktur modal 

akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengurangi 

ketergantungan modal dari pihak luar, karena tingkat keuntungan yang 

tinggi memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sebagian besar 

pendanaannya yang dihasilkan secara internal yang berupa laba 

ditahan sebelum perusahaan menggunakan sumber dana eksternal 

seperti hutang. 

2) Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan yang berarti bahwa 

semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin menurunkan 

struktur modal yang dimiliki. Sesuai dengan Pecking Order Theory 

mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang 

tinggi maka cenderung hutangnya lebih rendah. 

3) Ukuran perusahaan berpengaruh positif berarti bahwa kenaikan ukuran 

perusahaan akan diikuti dengan kenaikan struktur modal. Semakin 



besar perusahaan maka kecenderungan penggunaan dana eksternal 

juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang 

besar memiliki kebutuhan dana yang besar dengan menggunakan dana 

eksternal. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Irvan (2016) 

Penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul pengaruh 

profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal perusahaan asuransi 

(yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas 

secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal. 

Nilai R Square sebesar 0,569 atau 59,9%. Artinya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 56,9%. Sedangkan 

sisanya 43,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model regresi ini misal stabilitas penjualan, leverage operasi sikap 

manajemen tingkat pertumbuhan perusahaan dan pajak. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Kanita (2014) 

Jurnal penelitian ini berjudul pengaruh struktur aktiva dan 

profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) Struktur aktiva tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. 

2) Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal 

 



9. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmiati (2015) 

Penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul pengaruh 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada 

perusahaan property dan real estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2010-2013.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan kedua variabel bebas yaitu 

profitabilitas dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

2) Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2013. 

3) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2013. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Satriawan (2016) 

Penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul “pengaruh 

struktur aktiva dan profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan studi 

kasus pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di ursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013 

 

 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) Struktur aktiva secara parsial hasil pengujian statistik terhadap variabel 

struktur aktiva pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal yang dilihat dari nilai signifikan sebesar 0.002 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis bahwa adanya pengaruh 

negatif antara struktur aktiva terhadap struktur modal perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2013. 

2) Profitabilitas secara parsial hasil pengujian statistik terhadap variabel 

profitabilitas pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 memiliki pengaruh terhadap 

struktur modal yang dilihat dari nilai signifikan sebesar 0.000 nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hasil 

yang diperoleh dari pengujian hipotesis bahwa adanya pengaruh 

negatif antara profitabilitas terhadap struktur modal Perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009 -2013. 

3) Struktur aktiva dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variable terikat yaitu struktur modal. 



11. Penelitian yang dilakukan oleh Sarlija (2012) 

Penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul The Impact of 

Likuidity on the Capital Structure: A Case Study of Croatian Firms. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan secara 

statistik antara rasio likuiditas dan rasio leverage. Terdapat juga adanya 

korelasi yang signifikan secara statistik antara rasio leverage dan struktur 

aset lancar. Hubungan antara rasio likuiditas dan leverage jangka pendek 

lebih kuat daripada rasio likuiditas dan leverage jangka panjang. 

Perusahaan aset yang lebih likuid memiliki, semakin sedikit mereka 

memanfaatkannya. Meningkatnya tingkat persediaan menyebabkan 

peningkatan leverage. Selanjutnya, meningkatkan arus kas dalam aset 

lancar menyebabkan penurunan jangka pendek dan leverage jangka 

panjang. 

12. Penelitian yang dilakukan oleh Bhattarai (2016) 

Penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul Effect of 

Likuidity on the Capital Structure of Nepale Manufacturing Companies. 

Tujuan dari penelitian ini studi ini untuk meneliti pengaruh likuiditas 

terhadap struktur permodalan perusahaan manufaktur Nepal. Desain 

penelitian komparatif deskriptif dan kausal telah diadopsi untuk penelitian 

ini. Data gabungan dari 5 perusahaan manufaktur untuk periode 2008 

sampai 2014 telah dianalisis dengan menggunakan model regresi. Hasil 

regresi menunjukkan bahwa likuiditas (LR, CR, NWC) secara signifikan 

terkait dengan struktur modal. Ukuran perusahaan juga secara signifikan 



berhubungan negatif dengan struktur modal dalam tiga model yang 

diperkirakan. Pertumbuhan dan dividen berdampak positif namun secara 

statistik tidak signifikan terhadap struktur modal. Studi ini menyimpulkan 

bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan 

pengendalian pengaruh ukuran perusahaan. Ukuran yang lebih besar 

perusahaan manufaktur di Nepal meminjam kurang dibandingkan dengan 

ukuran kecil. 

13. Penelitian yang dilakukan oleh Ghasemi dan Razak (2016) 

Penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul The Impact of 

Liquidity on the Capital Structure: Evidence from Malaysia. Hasilnya 

menunjukkan bahwa semua ukuran likuiditas memiliki dampak signifikan 

pada semua proxy leverage. Menurut hasil, rasio cepat memiliki pengaruh 

positif terhadap leverage. Meskipun, rasio lancar berhubungan negatif 

dengan leverage. Apalagi, utang jangka pendek lebih banyak dipengaruhi 

oleh likuiditas dibanding utang jangka panjang. 

1.3.Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan tinjauan pustaka beberapa penelitian terdahulu adalah 

likuiditas, profitabilitas, dan struktur aset merupakan variabel independen 

(bebas) yang memberi pengaruh terhadap nilai perusahaan (variabel 

dependen) dengan struktur modal sebagai variabel intervening, dimana: 

1.3.1. Pengaruh Likuiditas terhadap nilai perusahaan 

Brealey et al., (2007: 77) likuiditas merupakan 

kemampuan untuk menjual sebuah aset guna mendapatkan kas 



pada waktu singkat. Rasio likuiditas dapat menunjukkan hubungan 

kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban 

lancarnya (Brigham dan Houston, 2014: 134). Penelitian ini 

likuiditas diukur dengan menggunakan current ratio. Jika suatu 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan 

mulai lambat dalam melakukan pembayaran tagihan (utang usaha), 

pinjaman bank, dan kewajiban lainnya, yang dapat berdampak 

meningkatnya kewajiban lancar (Brigham dan Houston, 2014: 

135). Jika peningkatan kewajiban lancar cenderung lebih daripada 

peningkatan aset lancar, maka hal ini merupakan sebuah masalah 

bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin lemahnya 

perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya 

jika perusahaan mempunyai keuangan yang baik maka penggunaan 

pembiayaan dari hutang cenderung lebih sedikit, karena dana 

modal ekuitas cukup besar untuk melakukan pendanaan. Dana 

modal ekuitas cukup besar akan menurunkan jumlah kewajiban 

lancar dan meningkatkan jumlah aset lancar, maka hal ini 

merupakan keuntungan bagi sebuah perusahan. Keuntungan bagi 

perusahaan dikarenakan semakin tinggi tingkat likuiditas semakin 

besar penjamin utang perusahaan, sehingga memberikan nilai 

positif bagi perusahaan dari pihak investor yang memberikan 

indikasi bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban lancarnya 

dan semakin kecilnya tingkat risiko kebangkrutan. 



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Patricia 

(2018) mengatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan . 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Adi dan 

Lestari (2016) likuiditas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat diambil hipotesis 

bahwa:  

H1= Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan  

1.3.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai perusahaan  

Menurut Jumingan (2006: 72) rasio-rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan (atau mungkin sekelompok aktiva 

perusahaan). Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan suatu keuntungan (laba), yang berhubungan 

dengan aktivitas perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini 

profitabilitas diukur dengan menggunakan tingkat pengembalian 

atas aset/Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) 

membagi laba bersih dan aset. ROA mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba 

(Harrison et al., 2011: 259). Tingkat pengembalian aset yang 

rendah, hal ini dapat disebabkan karena penggunaan pendanaan 

dengan utang dalam jumlah besar, sehingga meningkatkan beban 

bunga yang berakibat pada penurunan laba bersih. 



Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra et al. (2012) 

mendapatkan hasil berupa profitabilitas berpengaruh signifikan, 

semantara variabel lain seperti leverage dan likuiditas tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan juga penelitian yang 

dilakukan oleh Adi dan Lestari (2016) mengatakan bahwa 

profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Gusaptono (2010) berbeda hasilnya, dipenelitian ini menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan Anzlina (2011) menyatakan hal berbeda dari penelitian 

sebelumnya yaitu likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan dapat diciptakan salah satunya dengan 

elemen laba perusahaan, yang dapat  menunjukan prospek dimasa 

yang akan dapang. Menurut konsep signaling theory profitabilitas 

menjadi sinyal bagi manajemen dalam menggambarkan prospek 

perusahaan yang secara langsung mempengaruhi harga saham 

dipasar (nilai perusahaan), dari uraian diatas maka dapat diambil 

hipotesis bahwa: 

 H2= profitabilitas berpengaruh terhadap nilai Perusahaan  

1.3.3. Pengaruh Struktur Aset terhadap Nilai perusahaan  

Struktur aset adalah penentuan seberapa besar alokasi 

dana untuk masing-masing komponen aset, baik aset lancar 

maupun aset tetap (Syamsudin, 2007: 9). Alokasi untuk masing-



masing komponen aset mempunyai pengertian “berapa jumlah 

rupiah” yang harus dialokasikan masing-masing komponen aset.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiadharma 

dan Machali (2017) menunjukan bahwa struktur aset memiliki 

pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Machali menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh lansung antara struktur aset terhadap nilai 

perusahaan. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh  Wijoyo 

(2018) juga menyatakan terdapat pengaruh negatif antara struktur 

aset terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat diambil hipotesis 

bahwa:  

H3= Struktur Aset berpengaruh terhadap nilai Perusahaan  

1.3.4. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Stuktur Aset terhadap 

Struktur Modal 

Komponen yang mempengaruhi struktur modal tidak 

lepas dari likuiditas, profitabilitas dan strtuktur aset. Likuiditas 

dapat hubungan kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan 

kewajiban lancarnya (Brigham dan Houston, 2014: 134). 

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan aset perusahaan (Jumingan, 2006: 72), 

dimana aset yang dimiliki perusahaan berkaitan dengan pendanaan 

perusahaan. Struktur Aset adalah penentuan seberapa besar alokasi 

dana untuk masing-masing komponen aset, baik aset lancar 

maupun aset tetap (Syamsudin, 2007: 9), dimana aset yang dimiliki 



perusahaan berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan struktur aset 

memungkinkan berpengaruh secara simultan terhadap struktur 

modal. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Chasanah dan 

Satrio (2017)  yang menyatakan likuiditas berpengaruh negatif dan 

signifikan yang berarti bahwa semakin tinggi likuiditas perusahaan, 

maka semakin menurunkan struktur modal yang dimiliki. Sesuai 

dengan Pecking Order Theory mengatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka cenderung hutangnya 

lebih rendah. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kanita (2014) 

yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

yang artinya bahwa apabila profitabilitas perusahaan mengalami 

kenaikan, maka struktur modal akan mengalami penurunan, maka 

struktur modal akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan 

mengurangi ketergantungan modal dari pihak luar, karena tingkat 

keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 

memperoleh sebagian besar pendanaannya yang dihasilkan secara 

internal yang berupa laba ditahan sebelum perusahaan 

menggunakan sumber dana eksternal seperti hutang. 



Struktur aset mempunyai pengaruh terhadap sumber-

sumber pendanaan, dimana sebagian besar modal sendiri 

perusahaan dialokasikan untuk pendanaan dalam aset tetap, jika 

alokasi pendanaan pada aset tetap tinggi maka, penggunaan dana 

internal perusahaan yang bersumber modal sendiri akan semakin 

meningkat, sehingga menurunkan jumlah penggunaan dana 

eksternal yang berasal dari utang. Dapat diambil kesimpulan 

struktur aset berpengaruh positif pada struktur modal. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan Darmawan dan Satriawan (2016) 

dalam penelitiannya dengan hasil yang menunjukkan bahwa 

struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis bahwa adanya 

pengaruh positif antara struktur aset terhadap struktur modal 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009 -2013. 

Sehingga dapat diambil hipotesis bahwa: 

H4= likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal  

H5= profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal  

H6= struktur aset berpengaruh  terhadap struktur modal  

1.3.5. Pengaruh Struktur modal  terhadap nilai perusahaan  

Menurut Rodoni dan Ali (2010), mengatakan struktur 

modal adalah proposi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan 

belanja perusahaan di mana dana yang diperoleh menggunakan 



kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka 

panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal dari 

dalam dan luar perusahaan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suastini 

(2016) dan Prasetyo (2017) menunjukan bahwa struktur modal  

berpengaruh Positif terhadap nilai perusahaan,  

Dengan demikian dapat di ambil hipotesis bahwa: 

H7= struktur modal  berpengaruh terhadap nilai perusahaan  

1.3.6.  Pengaruh Profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening  

Profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan 

untuk membayar investasi maupun operasional perusahaan dari 

dana sendiri. Sehingga berdampak pada rendahnya utang 

perusahaan, yang berarti rendahnya pengawasan terhadap manajer 

oleh pihak luar perusahaan. Rendahnya pengawasan 

memungkinkan manajer untuk menggunakan dana untuk 

kepentingannya sendiri, hal ini merugikan pemegang saham yang 

berdampak pada penurunan nilai perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Thaib (2017) 

menunjukan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh secara 

langsung yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dan saat 

dimediasi oleh struktur modal mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  



Sementara penelitian yang dilakukan oleh Mahapsari dan 

Taman (2013) dan Hermungsih (2012) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening sehingga dapat diambil 

hipotesis bahwa:  

H8= profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening  

1.3.7. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening 

Besarnya likuiditas perusahaan menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk membiayai semua operasional perusahaan tanpa 

harus menambah utang. Hal ini berarti mengurangi beban bunga 

pinjaman, serta mengurangi pengeluaran laba untuk membayar 

beban bunga. Tingkat laba yang besar menjadi pertanda perusahaan 

tersebut dalam keadaan sehat yang akan berdampak pada tingkat  

tingginya harga saham atau tingginya nilai perusahaan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi likuiditas maka nilai 

perusahaan akan semakin tinggi (Adi dan Lestari 2016). Begitu 

juga dengan struktur modal, semakin tinggi struktur modal maka 

akan semakin tinggi pula nilai perusahaan, signaling teory, 

(suastini 2016) dan juga (prasetyo 2017).  

 Sehingga dapat diambil hipotesis bahwa: 



H9= Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening 

1.3.8. Struktur aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening  

Struktur aset menurut Titman dan Wessels (1988) dalam 

Ali Kesuma (2009) adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi 

yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan 

manfaat dimasa yang akan datang yang terdiri dari aset lancar, aset 

tidak lancar, aset tetap, dan aset tidak tetap.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Srimindarti 

dan Hardiningsih (2017) menyatakan bahwa struktur aset 

berpengaruh positif dengan struktur modal, (Pribadi 2018) 

menyatakan bahwa struktur aset juga berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur aset 

terhadap struktur modal positif, struktur aset terhadap nilai 

perusahaan positif, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan 

positif.  

Dengan demikian dapat di ambil hipotesis bahwa: 

H10= struktur asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening.  

 



1.4.Model hubungan antara variabel dependen dan variabel independen 

dan variabel intervening berdasarkan kajian teoritik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Bagan Hubungan Variabel Independen dan Dependen 

Keterangan : 

1.    = Pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

2.    = Pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen melalui variabel intervening. 
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