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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dipakai sebagai bahan masukan serta 

bahan pengkajian, dilakukan oleh: 

1. I Nyoman dan I Ketut (2017) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh leverage, 

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas pada nilai 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan meliputi leverage, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas dan variabel dependen adalah 

nilai perusahaan. Populasi penelitian yang dilakukan I Nyoman dan I Ketut adalah 

perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-

2015. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa leverage, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas 

memilik pengaruh signifikan pada nilai perusahaan, namun leverage dan 

profitabilitas memiliki arah positif sedangkan pertumbuhan perusahaan memiliki 

arah negatif dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, 

menggunakan variabel independen leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran 
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perusahaan dan profitabilitas. Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis 

data yaitu analisis regresi linier berganda.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu menggunakan perusahaan properti sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan LQ 45. Penelitian terdahulu menggunakan 

periode 2013-2015 sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2012-

2016. 

2. Paminto, et all (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pertumbuhan perusahaan, struktur modal, kebijakan dividen dengan nilai 

perusahaan dan profitabilitas. Variabel independen yang digunakan meliputi 

pertumbuhan perusahaan, struktur modal, kebijakan dividen dan variabel 

dependen adalah nilai perusahaan dan profitabilitas. Populasi penelitian yang 

dilakukan oleh Paminto, et all adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 

terdaftar di BEI selama 2007-2011. Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis path.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal memiliki 

pengaruh yang signifikan pada profitabilitas serta nilai perusahaan yang memiliki 

arah yang negatif pada kedua variabel dependen tersebut. Pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh signifikan pada profitabilitas serta nilai perusahaan yang 

memiliki arah yang negatif pada kedua variabel dependen tersebut. Kebijakan 

dividen memiliki arah yang positif pada profitabilitas dan nilai perusahaan, namun 

terhadap profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan terhadap 
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nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan, variabel struktur modal memiliki 

pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan melalui 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan negatif 

terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas dan kebijakan deviden memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, 

menggunakan variabel independen pertumbuhan perusahaan. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu menggunakan 

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI selama 2007-2011 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan LQ 45 periode 2012-

2016. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen profitabilitas dan 

variabel independen kebijakan dividen, struktur modal yang tidak digunakan 

dalam penelitian sekarang. 

3. Karina dan Titik (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, struktur modal dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, 

struktur modal dan kebijakan dividen sebagai variabel independen, dan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen. Populasi penelitian yang dilakukan oleh 

Karina dan Titik adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) untuk periode 2012–2014. Teknik analisis data yang dilakukan 
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dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kebijakan dividend dan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan variabel 

struktur modal dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan dan 

menggunakan variabel independen yang meliputi ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas. Penelitian sekarang menggunakan 

teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  periode 2012-2014 sedangkan penelitian sekarang pada 

perusahaan LQ 45 periode 2012-2016. Penelitian terdahulu menggunakan variabel 

independen kebijakan dividen dan struktur modal yang tidak digunakan dalam 

penelitian sekarang. 

4. Angga dan Wiksuana (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran 

perusahaan dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel mediasi. Variabel independen yang digunakan meliputi ukuran 

perusahaan dan leverage serta  variabel dependen adalah nilai perusahaan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan telekomunikasi 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2009-2013. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas memiliki pengaruh 

signifikan yang positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dan leverage 

berpengaruh signifikan yang positif terhadap profitabilitas. Namun, profitabilitas 

tidak dapat memediasi pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan dan 

menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan leverage. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu 

menggunakan perusahaan telekomunikasi pada tahun 2009-2013 sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan LQ 45 periode 2012-2016. 

Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis yaitu teknik analisis path 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis yaitu analisis regresi 

linier berganda. 

5. Mikhy dan Vivi (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas pada nilai perusahaan. Variabel 

independen meliputi ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan variabel 

dependen adalah nilai perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

adalah perusahaan sektor properti dan real estate pada periode 2012-2014. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
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aplikasi SPSS 22 for window. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap nilai perusahaan sedangkan leverage  memiliki tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, 

menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas. 

Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor properti dan real estate 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan LQ 45. Penelitian 

terdahulu menggunakan periode 2012-2014 sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan periode 2012-2016. 

6. Cecilia, dkk (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh CSR, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas pada nilai perusahaan. Variabel independen 

yang digunakan meliputi CSR, profitabilitas, ukuran perusahaan dan variabel 

dependen adalah nilai perusahaan. Populasi penelitian yang dilakukan oleh 

Cecilia, dkk adalah perusahaan perkebunan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura 

periode 2012-2014. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh 
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yang signifikan sedangkan CSR dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan pada nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen yaitu nilai perusahaan, 

menggunakan variabel independen adalah ukuran perusahaan, profitabilitas. 

Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi linier 

berganda. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perkebunan di Indonesia, 

Malaysia, dan Singapura dengan periode 2012-2014 sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan LQ 45 periode 2012-2016. Penelitian 

terdahulu menggunakan variabel CSR yang tidak digunakan dalam penelitian 

sekarang. 

7. Missy, et all (2016) 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

antara ukuran perusahaaan, struktur modal dan pertumbuhan perusahaan pada 

nilai perusahaan dan profitabilitas. Variabel independen yang digunakan meliputi 

ukuran perusahaan, struktur modal dan pertumbuhan perusahaan dan variabel 

dependen adalah nilai perusahaan. Sampel pada penelitian ini menggunakan dasar 

sampling jenuh pada perusahaaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk periode 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

partial least square. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan struktur 

modal berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan sedangkan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Variabel struktur 

modal, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan 

pada profitabilitas, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan pada nilai 

perusaahaan, dan struktur modal,ukuran perusahaan berpengaruh secara langsung 

terhadap nilai perusahaan sedangkan pada profitabilitas, variabel struktur modal 

serta ukuran perusahaan berpengaruh secara tidak langsung, ukuran perusahaan 

berpengaruh secara tidak langsung pada nilai perusahaan dan berpengaruh secara 

langsung pada profitabilitas. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan. Penelitian 

sekarang menggunakan variabel independen antara lain ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan.   

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu menggunakan tahun 2010-2014 sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan tahun 2011-2015. Penelitian terdahulu menggunakan 

teknik analisis metode partial least square  sedangkan penelitian sekarang teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian terdahulu 

menggunakan variabel struktur modal yang tidak digunakan dalam penelitian 

sekarang. 
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8. Diah dan Winarno (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, 

keputusan pendanaan, keputusan investasi dan keputusan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Variabel independen meliputi profitabilitas, keputusan pendanaan, 

keputusan investasi dan keputusan dividen dan variabel dependen adalah nilai 

perusahaan. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Diah dan Winarno adalah 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45 periode 2010-2013. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas, keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dan keputusan pendanaan dan keputusan dividen tidak memiliki 

pengaruh pada nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, 

menggunakan variabel independen profitabilitas. Penelitian sekarang 

menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu menggunakan periode 2009-2013 sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan periode 2012-2016. Penelitian terdahulu menggunakan 

variabel keputusan pendanaan, keputusan investasi dan keputusan dividen yang 

tidak digunakan dalam penelitian sekarang. 
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9. Madinatul (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji CSR dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Variabel independen yang digunakan meliputi CSR dan 

profitabilitas sedangkan variabel dependen adalah nilai perusahaan. Populasi 

penelitian yang dilakukan oleh Madinatul adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2010-

2014. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan. Penelitian 

sekarang menggunakan variabel independen profitabilitas. Penelitian sekarang 

menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2010-2014 sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan LQ 45 periode 2012-2016. 

Penelitian terdahulu menggunakan variabel CSR yang tidak digunakan dalam 

penelitian sekarang. 

10. Rifqi (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada nilai perusahaan. Variabel 

independen yang digunakan meliputi ukuran perusahaan, leverage dan 
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profitabilitas dan variabel dependen adalah nilai perusahaan. Sampel penelitian 

ditentukan dengan metode stratified random sampling pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2013. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan sedangkan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, 

menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. 

Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi 

berganda.   

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan LQ 45. Penelitian terdahulu menggunakan 

periode 2011-2013 sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2012-

2016.  

11. Rasyid (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, 

struktur modal keuangan, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan pada nilai 

perusahaan. Variabel independen meliputi struktur kepemilikan, struktur modal 

keuangan, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan dan variabel dependen 

adalah nilai perusahaan. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Rasyid adalah 



24 
 

 

 

perusahaan yang termasuk dalam industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial, struktur 

modal tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, 

menggunakan variabel independen profitabilitas, pertumbuhan perusahaan. 

Penelitian sekarang menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang termasuk dalam industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan LQ 45 periode 2012-

2016. Penelitian terdahulu menggunakan variabel struktur kepemilikan dan 

struktur modal yang tidak digunakan dalam penelitian sekarang. 

12. Indah dan Nyoman (2014) 

Tujuan dari penelitian  adalah untuk menguji pengaruh pertumbuhan 

perusahaan serta leverage terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Variabel 

independen yang digunakan yaitu pertumbuhan perusahaan dan leverage 

sedangkan variabel dependen yaitu profitabilitas dan nilai perusahaan. Populasi 

penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Nyoman adalah perusahaan sektor food 
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and beverage yang terdaftar di BEI selama tahun 2009-2012. Teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis jalur.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, leverage  memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Pertumbuhan perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan yang postif terhadap nilai perusahaan, leverage 

memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap nilai perusahaan serta 

profitabilitas memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen nilai perusahaan dan 

menggunakan variabel independen yang meliputi pertumbuhan perusahaan serta 

leverage. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor food and 

beverage yang terdaftar di BEI selama tahun 2009-2012 sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan sampel dari perusahaan LQ 45 periode 2012-2016. 

Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis yaitu teknik analisis jalur 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis yaitu analisis regresi 

linier berganda. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen 

profitabilitas sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel 

dependen profitabilitas tetapi hanya pada nilai perusahaan saja. 
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 Tabel 2.1 

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama Peneliti 

Variabel Independen 

Profitabilitas 
Pertumbuhan 

Perusahaan 

Ukuran 

Perusahaan 
Leverage 

1 

I Nyoman dan I Ketut 

(2017) B B 

 

B 

2 Paminto, et all (2016) 

 

B 

  

3 

Karina dan Titik 

(2016) B TB TB 

 

4 

Angga dan Wiksuana 

(2016) 

  

B B 

5 

Mikhy dan Vivi 

(2016) B 

 

B TB 

6 Cecillia, dkk (2016) B 

 

TB 

 7 Missy, et all (2016) 

 

TB 

 

B 

8 

Diah dan Winarno 

(2016) B    

9 Madinatul (2016) TB 

   10 Rifqi (2015) B 

 

B TB 

11 Rasyid (2015) B B 

  

12 

Indah dan Nyoman 

(2014) 

 

B 

 

B 

Sumber : diolah 

Keterangan : 

B = Berpengaruh 

TB = Tidak Berpengaruh 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal mengemukakan mengenai bagaimana sebaiknya suatu 

perusahaan dapat memberikan sinyal pada pengguna laporan keuangan yang 



27 
 

 

 

meliputi pihak internal perusahaan (manajer) dan pihak eksternal perusahaan 

(investor, kreditur, karyawan dan sebagainya). Sinyal yang dimaksud tersebut 

berupa informasi tentang aktivitas yang sudah dilakukan manajemen untuk 

mewujudkan apa yang menjadi keinginan pemilik serta dapat berupa juga 

informasi yang mengemukakan bahwa perusahaan lebih baik daripada perusahaan 

lainnya. Manajer memerlukan pihak eksternal perusahaan, seperti investor, 

kreditor, pemasok, hingga pelanggan untuk menjalankan perusahaan, supaya 

perusahaan dapat berkembang dengan baik sesuai dengan keinginan bersama. 

Maka dari itu, perusahaan memberikan sinyal yang positif, agar pihak eksternal 

perusahaan tersebut yakin akan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan menjadi 

meningkat. 

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur yang penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

maupun buruk untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan 

datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran 

efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat 

diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil 

keputusan investasi. 

Informasi yang diterima oleh investor mengenai tingkat laba dengan melalui 

laporan keuangan yang telah dilaporkan perusahaan harus terlebih dahulu 

dianalisis sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). 
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Dikatakan sebagai sinyal baik apabila informasi mengenai laba yang telah 

dilaporkan perusahaan mengalami peningkatan dimana hal tersebut juga dapat 

mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik sedangkan dikatakan sinyal yang 

buruk apabila informasi mengenai laba yang telah dilaporkan perusahaan 

mengalami penurunan sehingga perusahaan dapat berada dalam kondisi yang 

tidak baik.  

Pada waktu informasi tersebut diumumkan dan semua pelaku bisnis sudah 

menerima informasi, para pelaku bisnis terlebih dahulu menganalisis informasi 

tersebut apakah sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). 

Jika pengumuman informasi tersebut merupakan sinyal baik, maka terjadi 

perubahan dalam volume perdagangan saham. 

2.2.2 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah suatu pemahaman seorang investor pada tingkat 

kesuksesan suatu perusahaan mengenai kinerja perusahaan yang dikaitkan erat 

dengan harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula 

nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadikan semakin besar 

kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan.  Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan karena akan memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Nilai 

perusahaan yang tinggi akan membuat pasar akan percaya pada kinerja 

perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan.  

Nilai perusahaan dapat diukur dengan PBV (Price Book Value) yang 

merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar 
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saham terhadap nilai bukunya (Hartono, 2013: 121). Rasio ini menunjukkan 

seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi rasio tersebut 

semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham.  

Beberapa variabel kuantitatif yang sering digunakan untuk memperkirakan 

nilai perusahaan menurut Keown ( 2011: 240 ) adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Buku 

Nilai buku (book value) merupakan nilai dari aktiva yang ditunjukkan pada 

laporan neraca perusahaan. Nilai ini menggambarkan biaya historis aset dari pada 

nilai sekarang. Sebagai contoh, nilai buku saham preferen suatu perusahaan 

adalah jumlah yang dibayarkan oleh investor yang awalnya untuk membayar 

saham tersebut dan jumlah yang di terima oleh perusahaan ketika saham 

diterbitkan. 

2. Nilai Likuiditas 

Nilai likuiditas adalah sejumlah uang yang dapat direalisasikan apabila aset 

dijual secara individual dan bukan sebagai bagian dari keseluruhan perusahaan. 

Contohnya, apabila operasional perusahaan dihentikan dan asetnya dibagi serta 

dijual, maka harga jual tersebut merupakan nilai likuiditas aset. 

3.  Nilai harga pasar 

Nilai harga pasar dari suatu aset adalah nilai yang teramati untuk aktiva 

yang ada dipasaran. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan 

yang bekerja sama di pasaran, dimana pembeli dan penjual menegoisasikan harga 

yang diterima untuk aktiva tersebut.  
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2.2.3 Profitabilitas 

Tujuan jangka pendek suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba 

yang maksimal guna menjamin kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Keberhasilan atau kesuksesan perusahaan tidak hanya dilihat dari besarnya suatu 

laba yang diperoleh atau didapatkan oleh perusahaan, namun hal ini harus 

dihubungkan dengan jumlah modal yang digunakan guna mendapatkan laba yang 

dimaksud. Perusahaan yang memperoleh laba yang besar atau maksimal belum 

merupakan suatu ukuran bahwa perusahaan tersebut telah dapat bekerja secara 

efisien. Efisiensi tersebut dapat diketahui yakni dengan membandingkan laba 

tersebut, atau dapat dikatakan dengan menghitung tingkat profitabilitasnya. 

Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memperhatikan bagaimana usaha 

untuk mendapatkan laba yang besar tetapi yang lebih diperhatikan atau lebih 

penting yakni usaha untuk meningkatkan profitabilitasnya. 

Menurut Harahap (2013: 304) profitabilitas atau disebut juga rentabilitas  

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan dan sumber yang ada seperti modal. Dalam penelitian ini, 

profitabilitas diukur dengan menggunakan ROE (Return on Equity). ROE (Return 

on Equity) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dengan modal sendiri yang 

dimiliki. Rasio ini juga mencerminkan tingkat pengembalian atas ekuitas pemilik 

perusahaan. Semakin besar ROE memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Semakin 

besar ROE maka semakin baik perusahaan tersebut.  
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2.2.4 Pertumbuhan Perusahaan  

Pertumbuhan perusahaan merupakan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang dipandang dari suatu perubahannya yaitu terdapat peningkatan 

atau penurunan. Suatu pertumbuhan dari total aset dapat menyatakan suatu 

pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan aset yang akan mempengaruhi suatu 

profitabilitas dalam perusahaan akan menyakinkan bahwa perubahan dari total 

aset yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan suatu indikator yang begitu baik 

bagi pengukuran di pertumbuhan perusahaan. 

Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan akan menggambarkan seberapa baik 

perusahaan menggunakan liabilitas sebagai sumber pembiayaan. Penggunaan 

ekuitas yang dijadikan sumber pembiayaan dapat dikenakan dengan tingkat 

pertumbuhan perusahaan yang cukup tinggi serta dengan penggunaan ekuitas 

sebagai sumber pembiayaan dapat berguna supaya tidak terjadi adanya biaya 

keagenan antara principal dengan agent suatu perusahaan. Apabila tingkat 

pertumbuhan perusahaan yang begitu rendah hendaknya sumber pembiayaannya 

menggunakan hutang dikarenakan dengan penggunaan hutang mewajibkan suatu 

perusahaan untuk membayar bunga dengan teratur.  

Pihak internal maupun pihak eksternal dalam suatu perusahaan sangat 

mengharapkan akan pertumbuhan perusahaan sebab dapat memberikan suatu 

aspek yang sangat positif bagi pihak internal maupun eksternal. Pertumbuhan 

perusahaan menunjukkan sinyal positif bagi investor. Hal ini sejalan dengan teori 

sinyal yang menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik akan 

memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan mampu 
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membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Apabila sinyal 

perusahaan menginformasikan kabar baik pada pasar, maka dapat meningkatkan 

harga saham. Apabila sinyal perusahaan menginformasikan kabar buruk maka 

harga saham perusahaan akan mengalami penurunan. Naiknya suatu harga saham 

merupakan indikasi dari naiknya nilai perusahaan. 

2.2.5 Ukuran perusahaan 

Total aset suatu perusahaan dapat mencerminkan suatu ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang semakin besar berarti sama halnya dengan aset suatu 

perusahaan juga akan semakin besar sehingga membuat dana yang dibutuhkan 

oleh perusahaan dalam mempertahankan kegiatan suatu operasional perusahaan 

pun akan semakin besar. Semakin besar ukuran perusahaan juga akan 

mempengaruhi keputusan manajemen dalam memutuskan pendanaan apa yang 

akan digunakan oleh perusahaan agar keputusan pendanaan dapat 

mengoptimalkan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total 

asetnya.  

Menurut Sawir (2012: 102) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai 

determinan dari struktur keuangan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya 

terbagi dalam tiga kategori meliputi : 

1. Perusahaan besar (large firm) 

Perusahaan besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 
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Indonesia. Perusahaan besar memiliki kekayaan bersih dari 10 milyar tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari 50 milyar (UU RI No. 20 tahun 2008). 

2. Perusahaan menengah (medium-size) 

Perusahaan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. Perusahaan menengah memiliki kekayaan bersih dari 

500 juta sampai 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 milyar juta sampai 50 milyar (UU 

RI No. 20 tahun 2008). 

3. Perusahaan kecil (small firm) 

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Perusahaan kecil 

memiliki kekayaan bersih dari 50 juta sampai 500 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta 

sampai 2,5 milyar (UU RI No. 20 tahun 2008). 
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2.2.6 Leverage 

Menurut Kasmir (2013: 151) leverage adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi 

nilai rasio pada leverage maka hal ini perusahaan akan mengalami suatu kerugian 

yang tinggi pula atau kerugian yang besar sedangkan apabila semakin rendah nilai 

rasio pada leverage maka perusahaan memiliki risiko kerugian yang kecil.  

Penelitian ini menggunakan rumus Debt to Total Asset Ratio  atau Debt 

ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar investasi aktiva 

dibiayai dengan total hutang. Semakin tinggi rasio DAR berarti semakin besar 

jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

Tujuan perusahaan dengan menggunakan leverage adalah sebagai berikut 

(Kasmir, 2013:153-154): 

a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya (kreditor). 

b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal. 

d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 

e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 
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f. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 

2.2.7 Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Adapun faktor-faktor 

tersebut sebagai berikut : 

2.2.7.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba atau keuntungan. Laba merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu 

dicapai oleh perusahaan ketika menjalankan kegiatan operasinya. Laba yang 

dibagikan kepada para pemegang saham adalah laba setelah bunga dan pajak. 

Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang dicerminkan oleh laba yang dihasilkan. 

Profitabilitas yang diukur dengan ROE (Return on Equity) akan menunjukkan 

tingkat hasil pengembalian investasi bagi para pemegang saham. Profitabilitas 

yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham.  

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dianggap sebagai 

sinyal bagi pemegang saham dikarenakan bahwa profitabilitas yang tinggi akan 

mencerminkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham yang tinggi pula serta 

menunjukkan bahwa prospek perusahaan di masa mendatang akan semakin baik 

sehingga kepercayaan investor pada perusahaan akan meningkat. Dengan 

meningkatnya kepercayaan investor akan mengakibatkan permintaan terhadap 
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saham sehingga harga saham semakin tinggi yang berarti bahwa nilai perusahaan 

juga semakin tinggi. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh I 

Nyoman dan I Ketut (2017), Karina dan Titik (2016), Mikhy dan Vivi (2016), 

Cecillia, dkk (2016), Diah dan Winarno (2016), Rifqih (2015) dan Rasyid (2015) 

yang menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.2.7.2  Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Suatu pertumbuhan dari total aset dapat dikatakan sebagai pertumbuhan 

perusahaan. Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan yang rendah akan 

menggunakan hutang yang menjadikan sumber pembiayaannya sedangkan tingkat 

pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan menggunakan ekuitas yang menjadikan 

sumber pembiayaannya. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan total aset yang 

besar akan lebih mudah untuk mendapatkan perhatian dari pihak investor maupun 

kreditor karena mencerminkan perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba 

yang dimanfaatkan untuk penambahan jumlah aset yang kemudian dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mengalami kenaikan atau 

peningkatan dalam total asetnya. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang 

tinggi cenderung menghasilkan arus kas yang tinggi dimasa yang akan datang, 

karena demikian akan memberi sinyal positif bagi para investor. Investor 

beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang baik berarti 

mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang dan berpengaruh dalam 

tingkat pengembalian investasinya dimasa yang akan datang pula. Ketertarikan 

investor tersebut terhadap perusahaan, secara langsung akan meningkat harga 
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saham perusahaan yang otomatis juga akan berpengaruh terhadap nilai suatu 

perusahaan yang akan mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan Indah 

dan Nyoman (2014), Rasyid (2015), I Nyoman dan I Ketut (2017) menyatakan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2.2.7.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Nilai dari total aset dapat digunakan indikator untuk mengukur suatu nilai 

perusahaan dikarenakan nilainya yang relatif lebih stabil. Nilai total aset yaitu 

nilai dari keseluruhan suatu aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan. Besarnya suatu nilai total aset dapat ditemukan dalam laporan 

keuangan khususnya dalam laporan posisi keuangan. Total aset yang besar 

mencerminkan suatu ukuran perusahaan yang besar pula. Perusahaan dengan 

ukuran yang lebih besar akan dapat mudah dalam memasuki pasar modal, 

perusahaan yang memiliki aset lebih mampu atas pengembalian investasinya 

sehingga para investor cenderung tertarik pada perusahaan tersebut. Banyaknya 

investor yang tertarik pada perusahaan tersebut akan menyebabkan naiknya nilai 

harga saham dan dengan begitu maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan.  

Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. 

Perusahaan yang besar lebih diminati oleh para investor, karena perusahaan 

tersebut cenderung berada dalam posisi kinerja yang stabil dan dapat 

mempermudah kepentingannya dalam mencari pendanaan eksternal. Kemudahan 

tersebut menjadi sinyal positif bagi investor yang mengharapkan akan 

mendapatkan umpan balik yang positif juga setelah menanamkan modalnya di 
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perusahaan tersebut. Investor cenderung mengenal serta mengetahui profil suatu 

perusahaan yang besar akan semakin banyak menarik investor untuk berinvestasi, 

sehingga membuat harga saham perusahaan berada pada posisi kuat dan 

penguatan pada besarnya ukuran perusahaan akan membuat harga saham yang 

bersangkutan menguat di pasar modal sehingga semakin banyak investor yang 

ingin membeli saham perusahaan tersebut yang dapat mencerminkan bahwa 

perusahaan sedang mengalami perkembangan yang baik yang berarti juga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan Angga dan Wiksuana 

(2016), Rifqi (2015), Missy, et all (2016), Mikhy dan Vivi (2016) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.  

2.2.7.4 Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Apabila nilai dari leverage begitu tinggi maka risiko akan kerugian yang 

diperoleh perusahaan juga akan tinggi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu 

perusahaan disebut sebagai tidak solvabel sedangkan apabila nilai dari leverage 

begitu rendah maka risiko akan kerugian suatu perusahaan akan kecil. Nilai rasio 

leverage yang tinggi juga menyebabkan investor menjadi waspada atau 

menimbang apakah investor berinvestasi di perusahaan dengan nilai leverage 

yang tinggi.  

Berdasarkan teori sinyal, investor memandang bahwa perusahaan dengan 

leverage yang tinggi mencerminkan prospek yang baik dimasa yang akan datang 

dengan anggapan bahwa aliran kas perusahaan dimasa yang akan datang tetap 

terjaga. Aliran kas perusahaan dimasa yang akan datang tetap terjaga ini 

menunjukkan sinyal bagi investor untuk menanamkan modalnya kepada 
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perusahaan tersebut. Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan 

modal di perusahaan akan mengakibatkan harga saham menjadi meningkat dan 

nilai perusahaan tersebut meningkat pula. Penelitian yang dilakukan oleh Indah 

dan Nyoman (2014), Angga dan Wiksuana (2016), I Nyoman dan I Ketut (2017) 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah 

dijabarkan, maka kerangka pemikiran tampak sebagai berikut: 

       Sumber: diolah 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

H2 : Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

H4 : Leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan 


