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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang 

berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara 

efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau 

pembelanjaan secara efisien. Dalam memaksimumkan laba, manajer dihadapkan 

pada dua masalah yaitu waktu dan ketidakpastian. Manajer harus dapat 

meminimalisir risiko yang dihadapinya dengan cara mengenali pencatatan dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan karena merupakan salah satu alat 

yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Laporan keuangan sebagai 

sumber informasi akan lebih bermanfaat jika dilihat secara komperehensif 

misalnya dengan membandingkan suatu periode dengan periode yang lain. 

Selain tujuan perusahaan untuk meningkatkan laba, tetapi juga berusaha untuk 

meningkatkan nilai perusahaan untuk tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan berusaha meningkatkan nilai perusahaan melalui pencapaian 

kinerja yang baik. Dengan kinerja perusahaan yang baik dapat mempengaruhi 

persepsi investor terhadap perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Persepsi 

investor sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Nyatanya dalam melakukan keputusan investasi investor memerlukan informasi 

tentang penilaian saham. Terdapat tiga jenis penilaian yang berhubungan dengan 

saham, yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market value) dan nilai intrinsik 
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(intrinsic value). Pengetahuan investor mengenai ketiga nilai tersebut sangatlah 

penting karena dapat membantu investor mengetahui saham mana yang tumbuh 

dan murah. Salah satu pendekatan saham intrinsik adalah price to book value 

(PBV) (Robert dikutip dalam Dewi, 1997). 

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan 

ditambah nilai pasar hutang. Dengan demikan, penambahan dari jumlah ekuitas 

perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan, diantaranya: keputusan pendanaan, kebijakan deviden, 

keputusan investasi, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan. Beberapa 

faktor tersebut memiliki hubungan dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

tidak konsisten (Kusumajaya, 2011). 

Berdasarkan teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan 

(financial policy) perusahaan dalam menentukan struktur modal (bauran antara 

hutang dan ekuitas) bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (value of 

the firm). Struktur modal adalah salah satu hal yang dapat memaksimalkan nilai 

pasar saham yang beredar (Weston dan Brigham dalam Sukardi, 1992). Jika 

kombinasi ideal ini diciptakan, maka saham perusahaan akan mencapai harga 

maksimal dan struktur modal yang digunakan merupakan struktur modal yang 

optimal (Keown, et all. 1996). 

Pendapat Keown et all. (1996) tersebut didukung oleh teori struktur modal 

tradisional. Modigliani dan Miller (1958) dalam teori capital structure irrelevance 

menyimpulkan bahwa financial leverage tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 
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Hal ini terjadi karena penggunaan utang tidak merubah weigthed average cost of 

capital. Biaya utang lebih kecil dibandingkan biaya modal sendiri. Namun 

semakin besar penggunaan utang, semakin besar pula risikonya sehingga biaya 

modal sendiri akan bertambah. Artinya kenaikan penggunaan utang tidak akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dari biaya utang yang lebih 

kecil ditutup dengan naiknya biaya modal. 

Namun pada teori trade-off memprediksi hubungan positif antara struktur 

modal dengan nilai perusahaan dengan asumsi keuntungan pajak masih lebih 

besar dari biaya tekanan financial dan biaya keagenan. Teori trade-off juga 

memprediksi hubungan positif antara struktur modal dengan tingkat profitabilitas 

atau kinerja keuangan perusahaan. Pengurangan bunga hutang pada perhitungan 

penghasilan kena pajak akan memperkecil proporsi beban pajak, sehingga 

proporsi laba bersih (net income) setelah pajak menjadi semakin besar, atau 

tingkat profitabilitas semakin tinggi. 

Pada umumnya, struktur modal bepengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Namun ada pengaruh lain yang dapat memperkuat maupun memperlemah struktur 

modal terhadap nilai perusahaan yaitu pertumbuhan aset. Dengan pertumbuhan 

aset yang tinggi, perusahaan akan memiliki citra yang positif dan para investor 

akan lebih tertarik karena itu akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Pertumbuhan (growth) adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri 

dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri 

yang sama. Pada umumnya, perusahaan yang tumbuh dengan cepat memperoleh 

hasil positif dalam artian pemantapan posisi di era persaingan, menikmati 
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penjualan yang meningkat secara signifikan dan diiringi oleh adanya peningkatan 

pangsa pasar. Perusahaan yang tumbuh cepat juga menikmati keuntungan dari 

citra positif yang diperoleh, akan tetapi perusahaan harus ekstra hati-hati, karena 

kesuksesan yang diperoleh menyebabkan perusahaan menjadi rentan terhadap 

adanya isu negatif. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian penting 

karena dapat menurunkan sumber berita negatif yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan, mengembangkan dan 

membangun kecocokan kualitas dan pelayanan dengan harapan konsumen. 

Pertumbuhan cepat juga memaksa sumber daya manusia yang dimiliki untuk 

secara optimal memberikan kontribusinya. Agar pertumbuhan cepat tidak 

memiliki arti pertumbuhan biaya yang kurang terkendali, maka dalam mengelola 

pertumbuhan, perusahaan harus memiliki pengendalian operasi dengan penekanan 

pada pengendalian biaya (Kusumajaya, 2011). 

Pertumbuhan perusahaan pada penelitian ini diukur dengan pertumbuhan aset. 

Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. 

Semakin besar aset maka diharapkan semakin besar pula hasil operasional yang 

akan dihasilkan. Pertumbuhan yang tinggi menyebabkan kebutuhan dana 

meningkat. Semakin besar tingkat pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi 

biaya yang diperlukan untuk investasi. Perusahaan yang bertumbuh akan 

membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih mapan. 

Peningkatan aset akan diikuti dengan peningkatan hasil operasional. Hal ini akan 

meningkatkan kepercayaan para investor. Dengan demikian maka semakin besar 
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pertumbuhan perusahaan maka PBV perusahaan juga akan meningkat (Hartanty, 

2012). 

Ada juga penelitian berdasarkan Safrida (2008) bahwa struktur modal dan 

pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa penggunaan hutang sebagai 

sumber pendanaan perusahaan dan penurunan total aktiva perusahaan akan 

meningkatkan harga perlembar saham terhadap ekuitas perlembar saham ketika 

perusahaan mengurangi penggunaan hutang dan meskipun penurunan perubahan 

total aktiva perusahaan, perusahaan masih mampu memperoleh dana di pasar 

modal untuk melakukan investasi sehingga nilai pasar perlembar saham terhadap 

ekuitas perlembar saham akan meningkat (dikutip dalam Meythi, 2012). 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel perusahaan PT. Unilever 

Indonesia Tbk dari tahun 2009-2013. PT. Unilever Indonesia Tbk termasuk salah 

satu perusahaan yang dinobatkan sebagai perusahaan nomor satu di Asia oleh 

majalah Business Week Asia. Dan PT. Unilever Indonesia Tbk telah tumbuh 

menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk kategori Foods dan Ice 

Cream, Home dan Personal Care. Dan perusahaan Unilever memiliki nilai 

perusahaan dan pertumbuhan aset yang berkembang dari tahun ke tahun 

dibandingkan perusahaan di bidang Consumer lainnya.  

Berikut di bawah ini adalah gambaran perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk 

dalam bentuk tabel debt to equity ratio (DER) dan price to book value (PBV) 

tahun 2009-2013. 
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Tabel 1.1 

Tabel DER dan PBV pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Tahun 2009-2013 

Tahun 

Variabel 

DER  PBV (x) 

2009 

Triwulan I 0,92 15,7 

Triwulan II 1,72 24,2 

Triwulan III 0,93 22,1 

Triwulan IV 1,02 22,8 

2010 

Triwulan I 0,85 19,8 

Triwulan II 2,06 40,6 

Triwulan III 1,17 32,4 

Triwulan IV 1,15 31,1 

2011 

Triwulan I 1,05 23,2 

Triwulan II 2,32 32,5 

Triwulan III 1,36 28,3 

Triwulan IV 1,85 39 

2012 

Triwulan I 1,48 31,5 

Triwulan II 2,71 46,6 

Triwulan III 1,43 39 

Triwulan IV 2,02 40,1 

2013 
Triwulan I 1,39 32,2 

Triwulan II 2,34 55,3 

 Triwulan III 1,42 41,8 

 Triwulan IV 2,14 36 

Sumber : Laporan Tahunan PT. Unilever Indonesia Tbk 
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 Untuk lebih memperjelas gambaran pada struktur modal yang dihitung dengan 

debt to equity ratio (DER) dan pertumbuhan aset PT. Unilever Indonesia Tbk, 

dapat dilihat pada grafik di bawah berikut ini. 

Gambar 1.1 

Grafik DER dan PBV PT. Unilever Indonesia Tbk 

Tahun 2009-2013 

 

 Sumber: Laporan Tahunan PT. Unilever Indonesia Tbk 

 Dari gambar 1.1 di atas dapat dilhat dari setiap tahun pada triwulan II selalu 

mengalami kenaikan yang tidak menentu. Dan pada triwulan I tahun 2010 

DERnya paling kecil yaitu sebesar 84,6%. Dan yang paling besar yaitu pada tahun 

2012 triwulan II yaitu sebesar 271,4%. Dan pada variabel PBV pun tidak menentu 

terkadang naik dan turun.  
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Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya di atas yang telah dijelaskan 

dan mengalami perbedaan antara penelitian satu dengan lainnya, maka membuat 

penulis berminat melakukan penelitian tentang “Pengaruh Struktur Modal 

Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pertumbuhan Aset sebagai Variabel 

Moderasi”. Variabel pengukuran yang terkait struktur modal yang diambil peneliti 

adalah Debt to Equity Ratio (DER) yang menunjukkan penggunaan utang untuk 

membiayai investasinya sedangkan nilai perusahaan sebagai variabel dependen 

yang diukur melalui Price to Book Value (PBV) dan pertumbuhan aset yang 

menunjukkan persentase pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun sebagai 

variabel moderasi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Dari gambar 1.1 di atas terlihat tahun 2009-2013 kenaikan dan penurunannya 

tiap triwulan tidak menentu, hanya pada triwulan II selalu mengalami 

kenaikan dari triwulan I. 

2. Berbeda dengan variabel PBV yang setiap triwulan II mengalami kenaikan 

dari triwulan I. Dan rata-rata pada triwulan IV mengalami penurunan dari 

triwulan III. 

3. Pada PBV triwulan IV selalu mengalami kenaikan karena jumlah ekuitas dan 

harga sahamnya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan dikarenakan 

laba tahun berjalan yang menutupi pembayaran dividen internal pada tahun 
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berjalan. Dan pada variabel DER pun mengalami kenaikan dikarenakan 

kenaikan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak ketiga. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari berbagai permasalahan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada PT. 

Unilever Indonesia Tbk? 

2. Apakah ada pengaruh pertumbuhan aset (growth) terhadap nilai perusahaan 

pada PT. Unilever Indonesia Tbk? 

3. Apakah ada struktur modal dan pertumbuhan aset (growth) berinteraksi dalam 

menjelaskan nilai perusahaan pada PT. Unilever Indonesia Tbk? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan aset (growth) terhadap 

nilai perusahaan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

3. Untuk mengetahui besarnya struktur modal dan pertumbuhan aset (growth)  

berkaitan dengan nilai perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu: 

1. Kegunaan Ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan mendapatkan ilmu 

Manajemen khususnya Manajemen Keuangan terutama mengenai Struktur 

Modal, Nilai Perusahaan dan Pertumbuhan Aset suatu perusahaan. 

2. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna pada 

umumnya bagi perusahaan serta manajer keuangan khususnya dalam 

menggunakan dana internal dan eksternal perusahaan. Selain itu juga sebagai 

bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Secara umum, dapat dirangkum bahwa manajemen keuangan bertujuan untuk 

memaksimumkan laba perusahaan. Untuk mendapatkan pendanaan perusahaan, 

manajer akan dihadapakan pada dua pilihan akan menggunakan dana internal 

ataupun dana eksternal. Pada umumnya, manajer akan selalu memilih dana 

eksternal berupa hutang karena dianggap lebih mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar dibandingkan beban tepatnya, maka pemilik perusahaan 

keuntungannya akan meningkat. 

  Pada teori trade-off memprediksi hubungan positif antara struktur modal 

dengan nilai perusahaan dengan asumsi keuntungan pajak masih lebih besar dari 

biaya tekanan financial dan biaya keagenen. Pada intinya teori trade-off 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan dengan utang akan semakin meningkat 
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dengan meningkatnya pula tingkat utang. Penggunaan utang akan meningkatkan 

nilai perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, 

penggunaan utang justru menurunkan nilai perusahaan. 

  Dalam kenyataannya, ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa 

menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Model trade-off mengasumsikan 

bahwa struktur modal perusahaan merupakan hasil trade-off dari keuntungan 

pajak dengan menggunakan utang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat 

penggunaan utang tersebut. Esensi trade-off theory dalam struktur modal adalah 

menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat 

penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan utang masih 

diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, 

maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan. 

  Ini menandakan bahwa kebijakan penggunaan hutang dalam struktur modal 

memberikan sinyal atau suatu tanda bagi para investor bahwa kebijakan 

penandanaan penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Penggunaan hutang dalam struktur modal dapat mengendalikan penggunaan arus 

kas bebas secara berlebihan agar manajemen tidak terlibat dalam proyek investasi 

yang tidak menguntungkan perusahaan (Jensen dalam Bukit, 1986). Pembayaran 

angsuran hutang dan beban keuangan lainnya dapat mengurangi masalah agensi 

penggunaan arus kas bebas. Penggunaan hutang akan menghadirkan pengawasan 

tambahan dari pihak pemberi hutang agar manajemen bekerja untuk 

meningkatkan kepentingan perusahaan. Kondisi ini akan direspon secara positif 
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oleh pemegang saham yang tercermin dalam peningkatan hargam saham 

perusahaan (Garcio Macro dan Ocana dalam Bukit, 1999). 

  Berbagai penelitian juga telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

struktur modal dengan PBV yaitu penelitian yang dilakukan oleh Masdar Mas’ud 

(2008) dan Taswan (2003) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa debt 

to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap price to book value. 

Ada juga penelitian dari Ekayana (2007) dan Sujoko dan Soebiantoro (2007) yang 

menemukan bahwa kebijakan hutang yang diukur dengan Debt to Equity Ratio 

(DER) dan ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

  Pertumbuhan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari perubahan 

operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha 

(Helfertz dikutip dalam Kusumajaya, 1997). Semakin tinggi pertumbuhan 

perusahaan yang diukur dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan dan semakin 

bertumbuhnya total aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat memperbesar skala 

perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar dapat lebih mudah dalam 

memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya dan memiliki keuntungan 

yang cenderung besar yang dapat menarik investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sriwardany (2006) membuktikan bahwa 

pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap harga perubahan 

saham, hal ini berarti bahwa informasi tentang adanya pertumbuhan perusahaan 

akan direspon positif oleh investor, sehingga akan meningkatkan harga saham, 
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Burhanuddin (2009) juga membuktikan bahwa pertumbuhaan perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dan Dewa Kadek Oka 

Kusumajaya (2011) dalam skripsinya memperoleh hasil bahwa pertumbuhan aset 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). Ini 

ditunjukkan dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan 

merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor 

pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi yang 

dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik.  

  Dikutip dalam Manu, Ronni dan Malekak, pertumbuhan perusahaan yang 

bervariasi dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan karena kesempatan 

perusahaan kecil untuk memperoleh hutang lebih kecil daripada perusahaan besar. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah maupun tinggi memiliki 

perbedaan kesempatan untuk memperoleh pendanaan dengan hutang. Selain itu, 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan baik rendah maupun cenderung tinggi 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena perusahaan dapat memprediksi nilai 

arus kas di masa depan sehinga membuat investor tertarik untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Stulz 

(1990) menemukan bukti bahwa perusahaan yang menghadapi kesempatan 

pertumbuhan yang rendah, maka rasio hutang berhubungan secara positif dengan 

nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menghadapi kesempatan 

pertumbuhan yang tinggi, maka rasio hutang berhubungan secara negatif dengan 

nilai perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh hutang terhadap nilai perusahaan 

sangat tergantung pada keberadaan kesempatan pertumbuhan. 
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Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Struktur Modal 

(X1)

Nilai 

Perusahaan 

(Y)

(+)

(+)

Pertumbuhan 

Aset

(Z)

 

Tabel 1.2 

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel X1, Y dan Z 

No. Peneliti Tahun Variabel Hasil 

1. Sugihen 2003 Variabel independen: 

struktur modal 

Variabel dependen: 

produktivitas aktiva, 

kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan  

i) Struktur modal 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

aktivitas operasi 

dan aktivitas 

investasi 

ii) Produktivitas 

aktiva 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

iii) Kinerja keuangan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

nilai perusahaan 

2. Solihah dan 

Taswan 

2002 Variabel independen: 

kebijakan hutang, 

insider ownership, 

profitabilitas dan ukuran 

i) Hubungan positif 

tetapi tidak 

signifikan antara 

kebijakan hutang 
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perusahaan 

Variabel dependen: nilai 

perusahaan diukur 

dengan PBV 

dengan nilai 

perusahaan 

ii) Hubungan negatif 

antara insider 

ownership dan nilai 

perusahaan 

3.  Hasnawati 2005 Variabel independen: 

keputusan investasi, 

keputusan pendanaan 

dan kebijakan dividen 

Variabel dependen: nilai 

perusahaan diukur 

dengan PBV 

Secara parsial 

keputusan investasi, 

keputusan pendanaan 

dan kebijakan 

dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan 

4. Teddy Chandra 2007 Variabel independen: 

struktur modal 

Variabel dependen: 

produktivitas aktiva, 

kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan 

i) Struktur  modal 

berpengaruh positif 

terhadap 

produktivitas 

aktiva 

ii) Struktur modal 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja keuangan 

iii) Struktur modal  

berpengaruh 

negatif terhadap 

nilai perusahaan 

5. Eli Safrida 2008 Variabel independen: 

Debt to Equity Ratio 

(DER) dan pertumbuhan 

perusahaan 

Variabel dependen: 

market to book ratio 

(MBR) 

i) Struktur modal 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

ii) Pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif namun 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

iii) Struktur modal 

dan pertumbuhan 
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perusahaan secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

6. Hermuningsih 

dan Wardani 

2009 Variabel independen: 

insider ownership dan  

kebijakan hutang 

Variabel dependen: 

kebijakan dan nilai 

perusahaan 

Perushaan yang 

terdaftar di Bursa 

Malaysia kebijakan 

deviden dipengaruhi 

oleh insider 

ownership dan 

kebijakan hutang, 

sedangkan di 

Indonesia tidak. Nilai 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Malaysia dan Bursa 

Efek Indonesia tidak 

dipengaruhi oleh 

kebijakan dividen. 

7. Nasution 2009 Variabel independen: 

nilai perusahaan 

Variabel dependen: 

struktur modal, biaya 

ekuitas dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

Variabel moderasi: 

klasifikasi perusahaan 

dan kepemilikan asing  

i) Struktur modal 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

ii) Biaya ekuitas 

berpengaruh positif 

namun tidak 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

iii) Pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

iv) Klasifikasi 

perusahaan dan 
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kepemilikan asing 

mampu 

memperkuat 

hubungan struktur 

modal, biaya 

ekuitas dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

terhadap nilai 

perusahaan 

8. Meythi 2012 Variabel independen: 

struktur modal 

Variabel dependen: nilai 

perusahaan 

Variabel moderasi: 

pertumbuhan 

perusahaan 

i) Struktur modal 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

ii) Pertumbuhan 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

iii) Struktur modal 

dan pertumbuhan 

perusahaan tidak 

berinteraksi dalam 

menjelaskan nilai 

perusahaan 

 

1.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka hipotesis 

yang diajukan penulis sebagai berikut, yaitu: 

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh positif antara struktur modal dengan nilai 

perusahaan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Ha : Terdapat pengaruh positif antara struktur modal terhadap nilai 

perusahaan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 
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2. Ho : Tidak terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan aset (growth) 

dengan nilai perusahaan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Ha : Terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan aset (growth) dengan 

nilai perusahaan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

3. Ho : Struktur modal dan pertumbuhan aset (growth) tidak berinteraksi 

dalam menjelaskan nilai perusahaan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Ha : Struktur modal dan pertumbuhan aset (growth) berinteraksi dalam 

menjelaskan nilai perusahaan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

 


