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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan pada penelitian ini, menjelaskan penelitian penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian sebelumnya. 

a. Andri Mandalika (2016) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui struktur aktiva, struktur modal, dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan dan secara parsial terhadap 

nilai perusahaan sektor otomotif. Metode dalam pemilihan sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan 

sektor otomotif dengan kurun waktu 2011-2014. Jumlah sampel dari penelitian ini 

sebesar 9 dari 10 sektor otomotif. Variabel yang digunakan adalah struktur aktiva, 

struktur modal, pertumbuhan penjualan dan nilai perusahaan. 

Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan secara 

simultan struktur aktiva, struktur modal, dan pertumbuhan penjualan tidak 

memiliki hubungan signifikan dengan nilai perusahaan pada sektor otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara parsial struktur aktiva, struktur modal, 

dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki hubungan signifikan dengan nilai 

perusahaan pada sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

menggunakan variabel independen pertumbuhan penjualan, dan variabel 

dependen menggunakan nilai perusahaan. Metode dalam pemilihan sampel yaitu 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan sektor otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan penelitian saat ini menggunakan 

sampel perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45.  

2. Periode penelitian terdahulu dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2014, 

sedangkan penelitian saat ini dimulai pada tahun 2012 sampai tahun 2015.  

 

b. Rohail Hasan dan Maran Marimuthu (2016) 

Tujuan penelitian ini menjelaskan tingkat persebaran anggota dewan dengan 

konseptualisasi hubungan nilai perusahaan dan persebaran anggota dewan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 938 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa 

Malaysia dengan kurun waktu 2009-2013. Jumlah sampel dari penelitian ini 

sebesar 60 dari 938 perusahaan non-financial. Variabel yang digunakan adalah 

jenis kelamin, etnis, usia anggota dewan dan nilai perusahaan.  

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan 

menggabungkan metode ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan usia direksi 

memiliki hubungan positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan gender 
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atau jenis kelamin dan keragaman etnis direksi tidak memiliki dampak yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

menggunakan variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan non-financial yang 

terdaftar di Bursa Malaysia, dan penelitian saat ini menggunakan sampel 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45. 

2. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah analisis 

regresi data panel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi 

linear berganda.  

3. Variabel independen pada penelitian terdahulu yaitu jenis kelamin, etnis, dan 

usia anggota dewan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel 

independen ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan 

profitabilitas. 

 

c. Dewi Ernawati dan Dini Widyawati (2016) 

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

bergerak pada industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik dalam pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi 

berganda, dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel leverage berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan 

variabel dependen yang digunakan yaitu nilai perusahaan. Metode yang 

digunakan yaitu metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan uji 

asumsi klasik, analisis regresi berganda. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini yaitu : 

1. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu dimulai tahun 

2009 sampai tahun 2011, sedangkan penelitian saat ini dimulai pada tahun 

2012 sampai tahun 2015.  

2. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,  dan penelitian saat ini menggunakan 

sampel perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45.  

3. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan uji t 

dan uji F, sedangkan penelitian saat ini menambahkan koefisien determinasi. 

 

d. Vicky Mabruroh, Riswan, Sri Lestari (2015) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio, 

leverage, dividend payout ratio, profitabilitas, dan cash holdings terhadap nilai 

perusahaan. Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks 
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LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai tahun 2013. 

Variabel yang digunakan adalah nilai perusahaan, Price Earning Ratio, leverage, 

dividend payout ratio, profitabilitas, dan cash holdings. Teknik analisis yang 

digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

Price Earning Ratio, leverage, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Variabel dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan variabel cash holdings berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama 

membahas nilai perusahaan, dimana nilai perusahaan juga menggunakan Price 

Book Value (PBV). Variabel yang digunakan leverage, profitabilitas sebagai 

variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Sampel yang 

digunakan juga sama yaitu menggunakan metode purposive sampling pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45. Perbedaan penelitian terdahulu dan 

penelitian saat ini yaitu : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan tahun penelitian pada tahun 2010-2013 

sementara penelitian saat ini tahun 2012-2015.  

2. Penelitian terdahulu selain menggunakan variabel leverage dan profitabilitas, 

terdapat juga variabel independen lainnya yaitu Price Earning Ratio, dividend 

payout ratio, dan cash holding, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

variabel ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan 

profitabilitas. 



17 
 

 
 

 

e. William Mingyan Cheung, Richard Chung, dan Scott Fung (2015) 

Tujuan penelitian ini untuk meneliti dampak dari likuiditas saham terhadap 

nilai perusahaan dan Corporate Governance yang menggunakan pengaturan Real 

Estate Investment Trust (REIT). Jumlah sampel dari penelitian ini sebesar 106 

perusahaan dengan 35 perusahaan  treatment group dan 71 perusahaan non-

treatment group dengan kurun waktu 1994-2006. Variabel yang digunakan 

likuiditas saham dan nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan likuiditas saham REIT 

memiliki dampak positif pada nilai perusahaan.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian saat ini yaitu : 

1. Menggunakan sampel industri Real Estate Investment Trust (REIT), dan 

penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks LQ45. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen likuiditas saham, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen ukuran 

perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. 

3. Variabel nilai perusahaan pada penelitian terdahulu diukur menggunakan 

Tobin’s Q, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Price Book Value 

(PBV). 
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Berikut hasil penelitian terdahulu dilihat dari tabel matriks : 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian 

No Peneliti 
Variabel 

Dependen 

Variabel independen 

SZ LEV GRW PROFIT 

1. Andri Mandalika (2016) 

Nilai 

Perusahaan 

- - TS - 

2. Rohail Hasan dan Maran 

Marimuthu (2016) 

- - - - 

3. Dewi Ernawati dan Dini 

Widyawati (2016) 

S TS - S 

4. Vicky Mabruroh, Riswan, 

Sri Lestari (2015) 

- S - S 

5. William Mingyan Cheung, 

Richard Chung, dan Scott 

Fung (2015) 

- - - - 

Keterangan : 

S  = Signifikan 

TS  = Tidak Signifikan 

SZ  = Ukuran perusahaan 

LEV  = Leverage  

GRW  = Pertumbuhan penjualan 

PROFIT = Profitabilitas 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat teori-teori yang 

mendasari dan mendukung penelitian. Landasan teori tersebut antara lain : 
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2.2.1 Signaling Theory 

 Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973, yang 

mengemukakan bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut dapat berupa sebuah informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Teori sinyal digunakan untuk menjelaskan suatu informasi dapat 

dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada 

pemakainya. Teori sinyal menyatakan bahwa pihak internal perusahaan yang 

memiliki sebuah informasi yang lebih baik tentang perusahaannya akan terdorong 

untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada calon investor dimana 

perusahaan dapat menaikkan nilai perusahaan melalui laporan tahunannya (Scott, 

2012:475). 

 Pihak internal perusahaan tidak sepenuhnya memberitahukan seluruh 

informasi mengenai semua hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke 

pasar modal, sehingga jika manajemen menyampaikan suatu informasi ke pasar, 

maka pasar akan bereaksi pada informasi tersebut sebagai suatu sinyal. Reaksi 

pasar dapat ditunjukkan dengan perubahan harga saham pada saat informasi 

diumumkan dan semua pelaku pasar telah menerima informasi tersebut, pelaku 

pasar telah menganalisis informasi tersebut  sebagai sinyal baik (good signal) atau 

sinyal buruk (bad signal). Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal 

bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa depan (good news) 

sehingga para investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Fluktuasi 

volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Dimana pasar 
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modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah 

mencerminkan semua informasi yang relevan. 

 Informasi merupakan hal yang paling penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena sebuah informasi menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran 

keadaan masa lalu maupun keadaan masa depan. Dalam teori ini menjelaskan 

perusahaan mempunyai dorongan mengungkapkan informasi laporan keuangan 

kepada pihak eksternal. Adanya dorongan ini terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dengan pihak eksternal karena perusahaan lebih banyak mengetahui 

tentang perusahaan dan prospek di masa depan daripada pihak luar (investor, 

kreditor). Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi 

asimetri informasi, salah satunya mengungkapkan informasi yang dapat dipercaya 

dan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa depan. 

 Teori sinyal dapat berupa informasi yang menyatakan perusahaan tersebut 

lebih baik dari perusahaan lain. Pemberian sinyal dilakukan oleh manajer dalam 

mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi berupa laporan 

keuangan bahwa nilai suatu perusahaan tercermin dari ukuran perusahaan, 

leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Salah satunya nilai 

perusahaan dilihat dari pertumbuhan penjualan saham perusahaan tersebut. 

Apabila harga saham perusahaan stabil dan dalam jangka panjang mengalami 

kenaikan, maka semakin tinggi harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan 

dimana pemilik perusahaan juga menginginkan nilai perusahaan yang tinggi. 

Dalam meningkatnya pertumbuhan penjualan, perusahaan akan mendapatkan 

profit dari penjualan saham. Meningkatnya profit penjualan saham, 
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mempengaruhi ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset. Saham merupakan 

aset lancar perusahaan, sehingga apabila penjualan saham meningkat ukuran 

perusahaan juga semakin besar. Leverage mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi seluruh kewajiban finansial yang terdiri dari utang jangka 

pendek dan utang jangka panjang. Apabila nilai utang dan aset perusahaan 

dianggap baik oleh investor, maka akan ditangkap sebagai sinyal positif sehingga 

harga saham sebagai salah satu indikator nilai perusahaan akan meningkat, dan 

begitupun sebaliknya. Bagi investor semua informasi tersebut akan 

mempengaruhi keputusannya dalam berinvestasi pada suatu perusahaan. 

Perusahaan yang berkualitas baik akan memberikan sinyal kepada pasar, dan 

pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. 

Sinyal tersebut dapat efektif apabila pasar dapat mempersepsikan dengan baik dan 

tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk. Apabila perusahaan 

mampu menunjukkan perusahaan yang berkualitas baik, maka diharapkan 

ketidakpastian informasi dapat berkurang.   

 

2.2.2 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

suatu perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Harga saham dapat tinggi 

saat perusahaan memiliki banyak kesempatan untuk berinvestasi karena hal 

tersebut akan meningkatkan pendapatan pemegang saham. Harga saham yang 

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan juga dapat dilihat 

dari manajemen, dimana nilai perusahaan saat ini tergantung pada nilai 
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manajernya. Manajemen yang berdasarkan nilai juga merupakan proses dari 

memaksimalkan nilai perusahaan. Berbagai kebijakan yang diambil manajemen 

merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik perusahaan dan investor yang tercermin dalam 

harga saham. Nilai perusahaan dapat memberikan keuntungan kepada para 

pemegang saham secara maksimum bila nilai harga saham meningkat.   

Menurut Rakhimsyah dan Gunawan (2011) nilai perusahaan sering diukur 

dengan Price Book Value. Price Book Value merupakan hasil perbandingan antara 

harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Berikut pengukuran nilai 

perusahaan dalam rasio penilaian perusahaan yaitu: 

a. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio merupakan perbandingan harga saham dengan laba per 

lembar saham (Irham Fahmi, 2013;138). Semakin besar Price Earning Ratio 

maka kemungkinan besar perusahaan tumbuh dan meningkatkan nilai 

perusahaan. Price Earning Ratio dapat dihitung dengan rumus : 

PER = 
arga  saham

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑃𝑒𝑟  𝑆𝑎𝑟𝑒
 

 

b. Price to Book Value (PBV) 

Afzal (2012) Price Book Value (PBV) mencerminkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham perusahaan. PBV dapat menentukan seberapa 

besar perusahaan menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah 

modal yang diinvestasikan. Berikut rumus dalam perhitungan PBV : 
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PBV =   
𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟  𝑠𝑎𝑎𝑚

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑏𝑢𝑘𝑢  𝑝𝑒𝑟  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟  𝑠𝑎𝑎𝑚
 

c. Tobin’s Q 

Tobin’s Q dikembangkan oleh professor James Tobin (Weston dan Copeland, 

2004) yang merupakan sebuah konsep berharga karena menunjukkan 

perkiraan pasar keuangan saat ini. Berikut rumus Tobin’s Q yaitu : 

Q = 
(𝐸𝑀𝑉+𝐷)

(𝐸𝐵𝑉+𝐷)
 

Keterangan : 

Q = nilai perusahaan 

EMV = nilai pasar ekuitas (perkalian harga saham penutupan akhir tahun 

dengan jumlah saham yang beredar akhir tahun) 

EBV = nilai buku dari total aktiva (selisih total aset dengan total 

kewajiban) 

D = nilai buku dari total hutang 

 

2.2.3 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran 

perusahaan terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), 

perusahaan menengah (medium size), perusahaan kecil (small firm). Ukuran 

perusahaan merupakan salah satu tolak ukur seorang investor. Ukuran perusahaan 

juga dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana 

dari pasar modal. Kemudahan ini sebuah informasi yang baik bagi para pengambil 

keputusan investasi dan dapat merefleksikan nilai perusahaan di masa depan. 
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Perusahaan besar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perusahaan 

berukuran kecil, seperti perusahaan dapat memperkirakan tingkat kemudahan 

memperoleh dana dari pasar modal, dapat menentukan kekuatan tawar-menawar 

dalam kontrak keuangan, dan kemungkinan pengaruh skala dan return 

menyebabkan perusahaan yang besar memperoleh banyak laba. Perusahaan besar 

juga mempunyai akses yang lebih luas dalam mendapatkan sumber pendanaan 

dari luar, sehingga dalam memperoleh pinjaman akan lebih mudah karena 

perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan yang besar dalam 

memenangkan persaingan di industri (Lisa dan Jogi, 2013).  

 Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara dari total penjualan, 

jumlah karyawan, log size, total aset, dan total modal. Berikut beberapa rumus 

dalam menghitung ukuran perusahaan :  

a. Total Aset 

Total aset dipilih sebagai perhitungan ukuran perusahaan dengan 

mempertimbangkan nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai 

market capitalized dan penjualan (Wuryatiningsih dalam Istiningdiah, 

2012;15). Perusahaan dengan total aset besar mencerminkan perusahaan 

tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Arus kas perusahaan tersebut 

sudah positif dan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang, dan 

menunjukkan perusahaan lebih stabil dan mampu menghasilkan laba 

dibandingkan perusahaan dengan totat aset kecil. Berikut rumus perhitungan 

ukuran perusahaan dengan total aset : 

Size = Ln Total Assets 
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Keterangan : 

Size  = Ukuran perusahaan  

LnTA = Logaritma natural dari total aset 

b. Total Penjualan 

Menurut UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil point b, menjelaskan 

“perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digolongkan kelompok usaha kecil”. 

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dengan hasil penjualan di 

atas satu milyar rupiah dapat digolongkan ke dalam industri menengah dan 

besar. Ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai logaritma natural sebagai 

berikut : 

Size = Ln Total Revenues  

Keterangan : 

Size  = Ukuran perusahaan 

LnTR = Logaritma natural dari total penjualan 

c. Jumlah Karyawan 

Jumlah karyawan merupakan salah satu komponen ukuran perusahaan. 

Jumlah karyawan yang besar merupakan salah satu kategori ukuran 

perusahaan yang besar. Perusahaan akan memberikan upaya dalm 

memperbaiki kondisi karyawan, mengembangkan hak-hak karyawan, 

meningkatkan keamanan kerja, dan memberikan kompensasi yang layak. 

Cowen, et al (dalam Adikara, 2011) menyatakan bahwa perusahaan yang 
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besar memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Ukuran perusahaan 

diproksikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut : 

Size = Ln Total Employees 

Keterangan : 

Size  = Ukuran perusahaan 

LnTE  = Logaritma natural dari jumlah karyawan 

 

2.2.4 Leverage 

Leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat pada 

suatu perusahaan. Hal ini berarti leverage yang semakin besar menunjukkan 

resiko investasi yang semakin besar pula. Rasio leverage merupakan proporsi 

total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh dana pinjaman. 

Penggunaan hutang dalam membiayai investasi perusahaan akan memunculkan 

resiko keuangan. Resiko keuangan merupakan kemungkinan yang akan terjadi 

apabila perusahaan tidak dapat menutupi biaya yang timbul akibat hutang yang 

berupa bunga. Leverage mempunyai dua rasio yaitu : 

a. Debt Ratio (Rasio Hutang) 

Debt Ratio merupakan rasio antara total hutang dengan total aset yang 

dinyatakan dalam persentase. Rasio hutang mengukur berapa persen aset 

perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Rumusnya sebagai berikut : 

Debt Ratio = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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b. Debt Equity Ratio (Rasio Total Hutang terhadap Modal Sendiri/Ekuitas) 

Rasio total hutang dengan modal sendiri merupakan perbandingan total 

hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri (ekuitas). Rumus 

perhitungannya sebagai berikut : 

Total Debt Equity Ratio = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

 

2.2.5 Pertumbuhan Penjualan 

Penjualan memiliki pengaruh yang tinggi bagi perusahaan, karena penjualan 

didukung dengan harta dan aset. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan 

penjualan yang tinggi membutuhkan banyak investasi pada aset, baik aset tetap 

atau aset lancar. Pertumbuhan penjualan merupakan suatu indikator permintaan 

dan daya saing perusahaan dalam industri. Pertumbuhan penjualan mempunyai 

peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Perusahaan dapat 

mengetahui besar profit yang didapatkan, melalui seberapa besar pertumbuhan 

penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat dijadikan prediksi pertumbuhan di masa 

depan, dengan melihat keberhasilan investasi periode masa lalu. Perusahaan harus 

mempunyai strategi yang sesuai agar dapat memenangkan pasar dan menarik 

konsumen agar membeli produknya.  

Clarensia dan Azizah (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 

dapat dilihat dari kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. Perusahaan 

dengan tingkat penjualan yang tinggi, lebih banyak membutuhkan investasi pada 

aset. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi juga mampu memenuhi 

kewajiban finansialnya ketika perusahaan membelanjai asetnya dengan utang, dan 
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sebaliknya. Penjualan yang relatif stabil lebih aman, karena mendapatkan lebih 

banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang penjualannya tidak tetap. Hal ini dikarenakan kebutuhan 

dana yang digunakan untuk pembiayaan pertumbuhan penjualan semakin besar. 

 

2.2.6 Profitabilitas  

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada 

tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba akan menarik investor untuk menanamkan dananya guna 

memperluas usahanya, sebaliknya jika tingkat profitabilitas perusahaan rendah 

maka investor akan menarik dananya. Bagi perusahaan profitabilitas digunakan 

sebagai kajian atas efektivitas pengelolaan perusahaan tersebut. Dengan adanya 

kemampuan mendapatkan laba yang menggunakan semua sumber daya 

perusahaan, maka semua tujuan perusahaan akan tercapai. Tujuan penggunaan 

profitabilitas bagi perusahaan adalah menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode, membandingkan perolehan laba dari tahun sebelumnya 

dengan tahun sekarang, dan mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan. Berikut perhitungan profitabilitas yang biasa digunakan, sebagai 

berikut : 

a. Gross Profit Margin (GPM 

Gross Profit Margin (GPM) merupakan persentase laba kotor dibandingkan 

dengan penjualan. Berikut rumus perhitungan Gross Profit Margin (GPM) : 
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GPM = 
Penjualan−HPP

Penjualan
 X 100% 

 

b. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan persentase perbandingan laba setelah 

pajak dengan penjualan. NPM dihitung dengan rumus : 

NPM = 
Laba setelah pajak

Penjualan
 X 100% 

 

c. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan semua aset yang dimiliki perusahaan. Rumus ROA sebagai 

berikut : 

ROA = 
laba bersih

total aktiva
 X 100% 

 

d. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba yang tersedia untuk para investor perusahaan. Berikut 

perhitungan Return On Equity : 

ROE = 
Laba setelah pajak

Total ekuitas
 X 100% 
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e. Return On Investment (ROI) 

Return On Investment merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang akan digunakan untuk menutup investasi yang 

dikeluarkan. Rumus perhitungan Return On Investment sebagai berikut : 

ROI = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑡𝑎𝑥

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
 X 100% 

 

2.2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana mengklasifikasikan besar 

kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara seperti: ukuran pendapatan, jumlah 

karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal. Dalam penelitian ini 

ukuran perusahaan diukur dengan total aset perusahaan. Semakin besar ukuran 

perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh 

perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang 

besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan dapat menarik 

investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Kondisi ini merupakan 

penyebab naiknya harga saham perusahaan di pasar modal.  

 Investor memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan besar. 

Ekspektasi investor berupa perolehan dividen dari perusahaan tersebut. 

Peningkatan permintaan saham perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan 

harga saham di pasar modal. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar 

pula kecenderungan investor untuk memiliki saham tersebut sehingga 

mengakibatkan kenaikan harga saham. Adanya kenaikan harga saham tersebut 

menyebabkan naiknya Price Book Value (PBV) atau nilai perusahaan. Perusahaan 
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yang besar dapat menyebabkan pasar mau membayar lebih mahal untuk 

mendapatkan sahamnya karena percaya akan mendapatkan pengembalian yang 

menguntungkan dari perusahaan tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian 

Maryam (2014) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan.  

 

2.2.8 Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang-hutang yang 

dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan menggunakan rasio leverage dengan 

tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber 

dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. 

Pada sebuah perusahaan dikatakan tidak solvabel apabila total hutang perusahaan 

lebih tinggi dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan 

semakin tingginya rasio leverage maka menunjukkan semakin besarnya dana 

yang disediakan oleh kreditur. Hal ini akan membuat investor berhati-hati untuk 

berinvestasi di perusahaan yang rasio leveragenya tinggi karena semakin tinggi 

rasio leveragenya maka semakin tinggi pula resiko investasinya. Sehingga akan 

terjadi hubungan negatif antara leverage dengan nilai perusahaan dimana 

tingginya leverage membuat investor berhati-hati dalam menanamkan modal. Hal 

ini didukung dengan penelitian Afza dan Tahir (2012), Chen (2011) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif pada nilai perusahaan.  
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2.2.9 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Nilai Perusahaan 

 Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi di masa lalu 

dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan 

penjualan juga merupakan indikator dalam permintaan dan daya saing suatu 

perusahaan dalam industri. Penjualan mempunyai pengaruh yang strategis bagi 

perusahaan karena dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, 

perusahaan dapat memprediksi laba yang didapatkan. Apabila pertumbuhan 

penjualan perusahaan positif dan meningkat, maka mengindikasikan nilai 

perusahaan yang besar dan merupakan harapan bagi pemilik perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan dipengaruhi beberapa faktor kondisi, kemampuan penjual, 

dan kondisi pasar. Penelitian yang dilakukan Mandalika (2016) menyebutkan 

bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

2.2.10 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

 Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan Return On Asset (ROA) 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap 

aset yang digunakan perusahaan dan menunjukkan suatu ukuran efektivitas 

manajemen dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh investor. Semakin 

mampu perusahaan menghasilkan laba, maka nilai perusahaan akan naik yang 

terlihat dari kenaikan harga saham. Perusahaan yang berhasil meningkatkan 

profitabilitas setiap tahunnya, akan membuat ketertarikan banyak investor.  
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 Investor akan mempercayai perusahaan yang mampu menghasilkan profit 

yang besar karena return yang diperoleh juga besar, sehingga hal tersebut menjadi 

sinyal positif bagi investor dari perusahaan. Keadaan tersebut akan digunakan 

manajer perusahaan untuk memperoleh sumber modal dalam bentuk saham. 

Peningkatan permintaan saham inilah yang akan menaikkan nilai perusahaan serta 

harga saham tersebut di pasar modal. Hal ini didukung oleh penelitian Dewi dan 

Tarnia (2011), Imron et al. (2013) yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

      H1 

      H2 

      H3 

      H4 

 

 

Ukuran Perusahaan (X1)  

Leverage (X2) 

Pertumbuhan Penjualan (X3) 

Nilai Perusahaan (Y) 

 

Profitabilitas (X4) 



34 
 

 
 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian terdahulu, landasan teori, dan 

kerangka pemikiran didapatkan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H2  : Levereage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H3 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 


