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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Made Sumartini, Wayan Cipta dan I Wayan Suwendra (2016) 

Penelitian Made Sumartini at al (2016) bertujuan untuk memperoleh 

temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh ukuran perusahaan dan struktur 

modal terhadap nilai perusahaan. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 

nilai perusahaan dan untuk variabel independen dari penelitian ini yaitu ukuran 

perusahaan dan struktur modal. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-

2014 dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling 

dengan kriteria sampel perusahaan trasnportasi yang menyertakan laporan 

keuangan pada periode 2012-2014.Sampel yang digunakan adalah 22 perusahaan 

yang menyertakan laporan keuangan tahun 2012-2014.Teknik analisis data 

menggunakan analisis jalur pada penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan struktur 

modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan 

struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini juga ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 
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1. Variabel dependen nilai perusahaan 

2. Variabel independen penelitian ukuran perusahaan 

3. penelitian juga memilih teknik penarikan sampel dengan 

menggunakan Purposive Sampling.  

Perbedaan  penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen struktur 

modal dan penelitian sekarang memakai profitabilitas dan growth. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data analisis jalur. 

3. Penelitian terdahulu periode yang digunakan yaitu tahun  2012-2014, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2013-2015.  

4. Penelitian terdahulu memilih perusahaan sektor transportasi, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan sektor perusahaan real 

estate.  

2. Nila Ustiani (2015) 

Penelitian Nila Ustiani (2015) bertujuan untuk menguji menganalisis 

pengaruh struktur modal, kepemilikan manajerial, keputusan investasi, kebijakan 

dividen, keputusan pendanaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan (studi 

pada perusahaan keuangan dan perbankan di BEI tahun 2009-2013. Variabel 

dependen dari penelitian ini adalah nilai perusahaan dan variabel independennya 

adalah struktur modal, kepemilikan manajerial, keputusan investasi, kebijakan 

dividen, keputusan pendanaan dan profitabilitas. 

 Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan keuangan 

dan perbankan yang telah go public di Bursa Efek Indonesia dengan periode 
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penelitian mulai tahun 2009-2013. Teknik penentuan sample menggunakan 

dengan metode purposive sampling dan sample digunakan untuk penelitian 

sebanyak 39 perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara struktur 

modal, kepemilikan manajerial, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan, sedangkan ada pengaruh yang signifikan 

antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Variable dependen nilai perusahaan 

2. Variable independen profitabilitas 

3. Teknik pengambilan sampel purposive sampling 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Variable independen penelitian terdahulu yaitu struktur modal, 

kepemilikan manajerial, keputusan investasi, kebijakan dividen, keputusan 

pendanaan swedangkan penelitian sekarang menggunakan ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. 

2. Pada penelitian terdahulu meneliti pada perusahaan keuangan dan 

perbankan di BEI tahun 2009-2013 dan penelitian saat ini meneliti 

perusahaan real estate di BEI tahun 2013-2015. 

 

 



13 

 

 

 

3. Lina junita (2014) 

Penelitian (Lina Junita, 2014) bertujuan untuk melihat pengaruh 

pertumbuhan perusahaan, struktur modal dan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan.Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012.Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

berjumlah 49 perusahaan.Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi 

panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya struktur 

modal berpengaruh siginifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil 

peneleitian yang terakhir menunjukkan pengungkapan Coporate Social 

Responisibility berpengaruh terhadap signifikan dan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Variable dependen nilai perusahaan. 

2. Variable independen yang tentang pertumbuhan perusahaan 

3. Pengambilan sampel sama-sama menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1.Variable independen penelitian terdahulu yaitu struktur modal dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan profitabilitas dan ukuran perusahaan. 
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2.Sampel yang digunakan penelitian Lina Junita (2014) adalah perusahaan 

manufaktur. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan real 

estate. 

3.Periode penelitian Lina Junita (2014) menggunakan tahun2009-2012 

sedangkan penelitian sekarang tahun 2013-2015. 

4. Putu, Gede Dan Ananta (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan (Growth) dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan LQ 45 di BEI. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 

sampel yang masuk kedalam LQ 45 sebanyak 35 perusahaan pada periode 2008, 

42 perusahaan pada tahun 2011 dan 43 perusahaan pada periode 2012. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh semua perusahaan yang 

masuk kedalam LQ 45.Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier 

berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal, pertumbuhan 

perusahaan dan profitabilitas masing-masing berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ 45 di BEI periode 2008-2012. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Tentang variabel dependen yang digunakan adalah Nilai Perusahaan 

2. Tentang variabel independen yang digunakan adalah Growth dan 

profitabilitas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 
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1. Tentang variable independen yang digunakan penelitian terdahulu 

adalah struktur modal, sedangkan penelitian seharang menggunakan 

ukuran perusahaan. 

2. Tentang periode, penelitian terdahulu menggunakan tahun 2008 

sampai 2012 sedangkan penelitian sekarang tahun 2013-2015. 

3. Tentang sampel, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan 

yang terdaftar LQ 45 di BEI, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan real estate yang terdaftar di BEI. 

5. Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wirajaya (2013) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011.Populasi penelitian ini adalah industri manufaktur 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2009-2011.Metode penentuan sampel 

dengan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria yang telah 

ditentukan, jumlah sampel yang diteliti sebanyak 71 perusahaan manufaktur.Data 

penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari ICMD (Indonesian 

Capital Market Directory) tahun 2009-2011. Teknik analisis data yang digunakan 

dala  penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dalam 

penelitian ini menujukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan 

signifikan pada nilai perusahaan, proftabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 
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1. Tentang variable dependen yang digunakan yaitu nilai perusahaan 

2. Tentang variable independen profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Tentang sampel, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan real estate yang terdaftar di BEI. 

2. Tentang periode penelitian, penelitian terdahulu tahun 2009-2011 dan 

penelitian sekarang tahun 2013-2015. 

3. Tentang variable independen, penelitian terdahulu menggunakan 

struktur modal dan penelitian sekarang menggunakan ukuran 

perusahaan (size) 

6. Hesti Setyorini Pamungkas dan Abriyani Puspaningsih (2013) 

Penelitian Hesti Setyorini dan Abriyani Puspaningsih, 2013 bertujuan 

untuk menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan 

dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manaufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel dependen penelitian ini adalah 

nilai perusahaan dan untuk variabel independen penelitian ini adalah keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu ialah seluruh 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan teknik 

pengambilan sample menggunakan Purposive Sampling, sampel yang digunakan 

25 perusahaan yang menerbitkan laporan taunan selama tahun 2019-2013. Teknik 

analisis data penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil dari pengujian ini 
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menunjukkan bahwa keputusaan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Tentang variable dependen nilai perusahaan. 

2. Tentang variable independen ukuran perusahaan. 

3. Tentang pemilian sampel yang menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Tentang variable indepen, penelitian terdahulu menggunakan 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan profitabilitas dan 

pertumbuhan perusahaan. 

2. Tentang sampel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 

perusahaan manufaktur dan penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan real estate. 

3. Tentang periode, penelitian terdahulu taun 2009-2013 sedangkan 

penelitian saat ini tahun 2013-2015. 

7. Sri Hermuningsih (2013) 

Penelitian Sri Hermuningsih (2013) bertujuan untuk menguji pergaruh 

profitabiliras, growthopportunity, struktur modal terhadap nilai 

perusahaan.Variabel dependen dari penelitian ini adalah nilai perusahaan dan 

untuk variabel independen dari penelitian ini profitabiliras, growthopportunity, 

struktur modal. 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006-2010 dan teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling dan 

menghasilkan sampel 150 perusahaan, penelitian ini menggunakan pendekekatan 

Struktur Equation Modeling (SEM) yang relative baru dibandingkan dengan 

regresi atau analisis faktor misalnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan  profitabilitas, growth opportunitydan 

struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini berarti, semakin besar profitabilitas, semakin tinggi peluang pertumbuhan, dan 

semakin besar pula nilai perusahaan tersebul.Yang terakir ini disebabkan karena 

profitabilitas memiliki perngaruh yang berlawanan dengan struktur modal. Ini 

berarti struktur modal akan memperbesar pengaruh positif proditabilitas 

perusahaan terhadap nilai perusahaan tersebut. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Tentang variabel dependen yaitu nilai perusahaan 

2. penelitian ini juga memilih teknik penarikan sample dengan 

menggunakan Purposive Sampling.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independengrowth 

opportunityswedangkan pwenelitian sekarang memakai variable 

independen ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. 
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2. Perusahaan yang akan diteliti juga berbeda, penelitian terdahulu yaitu 

perusahaan go public katagori LQ45 yang terdaftar di BEI sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan real estate. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Signaling Theory (Teori sinyal) 

Teori ini pertamakali ditemukan oleh Spence pada tahun 1973, yang 

mengemukakan bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada 

pelaporan keuangan.Jika prospek perusahaan baik maka manajer memiliki 

keyakinan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada para investor. Sebagai 

sinyal yang lebih baik dan terpercaya manajer bisa menggunakan utang yang lebih 

banyak. Teori sinyal adalah suatu tindakan yang akan diambil oleh manajemen 

suatu perusahaan memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana 

menilai prospek perusahaan tersebut (Brigham dan Houston, 2011: 186) . 

Signaling Theoryatau teori sinyalmenunjukkan bagaimana asimetri informasi ini 

dapat dikurang dengan memberikan lebih banyak informasi kepada pihak lain, 

konsep dari teori sinyal ini sangat penting karena membahas tentang naik 

turunnya harga saham di pasar sehingga mempengaruhi keputusan investor 

(Fahmi, 2015: 96). Teori sinyal merupakan fenomena umum yang dapat 

diaplikasikan dalam setiap pasar dengan asimetri informasi. Teori sinyal juga 

memiliki definisi bahwa manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan 

informasi privat yang menurut pertimbangan dimintai oleh para investor dan 

pemegang saham khusunya informasi baik atau good news (Suwardjono, 2013: 

583) 
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𝑃𝐵𝑉 =
Harga Per Lembar Saham

Nilai Buku Per Lembar Saham
 

 

𝑄 =
(𝐸𝑀𝑉 + 𝐷)

(𝐸𝐵𝑉 + 𝐷)
 

 

Berdasarkan pembahasan teori sinyal, pihak internal perusahaan atau 

manajemen membuat dan mempublikasikan laporan keuangan dengan nilai 

perusahaan yang baik, tujuannya adalah memberikan sinyal kepada investor dan 

dapat menarik investor untuk berinvestasi.  

1.1.2 Nilai Perusahaan 

Nilai Perusahaan dilihat dengan semakin tinggi harga saham maka 

semakin baik nilai perusahaan, investor akan mempertimbangkan untuk 

berinvestasi agar mendapatkan laba yang maksimum di masa yang akan 

datang.Nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham di pasar dan nilai 

perusahaan sendiri merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusaahaan tersebut dijual (Ayu dan Ary, 2013). Adanya peluang 

investasi dapat memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan yaitu PBV (Price Book Value) adanya praktik akuntansi yang relatif 

standar diantara perusahaan-perusahaan yang menyebabkan PBV dapat dapat 

dibandingkan antar berbagai perusahaan yang akhirnya dapat memberikan signal 

apakah nilai perusahaan under atau overvaluation. Nilai perusahaan dapat diukur 

sebagai berikut: 
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𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Sumber : Hesti dan Abriyani (2013), Lina (2014) 

Dimana : 

PBV  : Nilai Perusahaan (Price Book Value) 

Q  : Nilai Perusahaan (Tobins’Q) 

D  : Nilai buku dari Total Hutang 

EMV  : Nilai pasar ekuitas (equity market value) 

EBV  : Nilai buku dari ekuitas (equity book value) 

Equity Market Value (EMV) diperoleh dari hasil perkalian harga saham 

penutupan (closing price) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada 

akhir tahun.Equity book value diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan 

total kewajibannya. 

1.1.3 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungan penjualan, total aset maupun modal sendiri (Sartono, 

2010:122).Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dari aset yang dipergunakan perusahaan tersebut.Nilai perusahaan dapat 

terkena dampak positif jika semakin baik keputusan pendanaan yang dilakukan 

perusahaan.Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan: 

 

 

 

Sumber : Sri Hermuningsih (2013) 
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𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
Total Aset (t) − Total Aset (t − 1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡 − 1)
 

 

1.1.4 Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

Pertumbuhan (growth) adalah seberapa jauh perusahaan 

menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem 

ekonomi untuk industri yang sama (Lina, 2014).Pertumbuhan perusahaan 

dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana pertumbuhan aset masa 

lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan 

pertumbuhan yang datang. Tingkat pertumbuhan perusahaan akan 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan akan menggunakan hutang 

sebagai sumber pembiayaannya Putu Yunita Saputri Dewi at al (2014). 

Pertumbuhan perusahaan merupakan perubahan (penurunan atau 

peningkatan) total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan diukur dengan menggunakan selisih total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan pada periode sekarang dengan periode sebelumnya 

terhadap total aset periode sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Ronni 

dan Abdul (2012). Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan: 

 

 

Sumber :Lina Junita (2014) 

1.1.5 Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan 

besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar dan laba 
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Size = Log Natural Total Aset 

yang tinggi. Sedangkan pada perusahaan kecil akan memiliki kapitalisasi pasar 

yang kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang rendah (ayu, 2013).Ukuran 

perusahaan juga sangat mempengaruhi nilai perusahaan Prasetya, Tommy dan 

Saerang (2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan juga mempunyai pengaruh 

positif terhadap perusahaan. Jika perusahaan mampu memperhatikan ukuran 

perusahaan dan nilai perusahaan maka akan mendapatkan laba yang maksimum, 

sehingga ukuran perusahaan juga merupakan sinyal bagi para investor dalam 

melakukan investasi, dengan ini ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

 

Sumber : Hesti dan Abriyani (2013) 

1.1.6 Pengaruh Profitabilitas terhadapNilai Perusahaan. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang tinggi berhubungan bagi pemegang saham, 

semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar pula kemampuan 

perusahaan membayarkan devidennya Ayu dan Ary (2013). Profitabilitas 

mengambarkan  kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang telah 

dipergunakan. Profitabilitas akan memberikan pengaruh positif terhadap nilai 

perusaahaan jika laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi hal tersebut 

menyebabkan peningkatan nilai perusahaan.Semakin tinggi suatu perusahaan 

menghasilkan laba maka semakin tinggi juga nilai perusahaan tersebut, sehingga 

menarik para investor untuk berinvestasi. 
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Menurut penelitian terdahulu, Putuat al (2014) berpendapat bahwa 

profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini berarti menunjukan semakin besar ROA maka semakin tinggi juga price 

book value sebagai ukuran dari nilai perusahaan, hal tersebut dikarenakan para 

investor akan membeli saham-saham dengan alasan lebih tertarik dengan return 

on esset atau bagian dari total profitabilitasnya kepemegang saham sehingga 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.Penelitian Putu Yunita 

Saputri Dewi et al (2014) yang berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan menurut hasil dari 

penelitian Nila Ustami (2015) adalah profitabilitas tidak ada pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

1.1.7 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hubungannya 

dengan leverage, sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya 

agar tidak terjadi biaya keagenan antara pemegang saham dengan manajer 

perusahaan, sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih 

rendah sebaiknya menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya, karena 

penggunaan hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga 

secara teratur. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar dan untuk 

ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan yang akan datang maka 

semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang 

sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih 
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baik digunakan sebagai ekspansi potensi perkembangan ini dapat diukur dari 

besarnya biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan tinggi memiliki kecenderungan untuk menghasilkan arus kas yang 

tinggi di masa yang akan datang dan kapitalisasi pasar yang tinggi akan menarik 

investor dan hal ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan Lina (2015). 

Penurunan perubahan total aset perusahaan akan meningkatkan harga 

per lembar saham terhadap ekuitas per lembar saham ketika perusahaan 

mengurangi penggunaan hutang dan meskipun penurunan perubahan total aktiva 

perusahaan, perusahaan masih mampu untuk memperoleh dana di pasar modal 

untuk melakukan investasi sehingga nilai per lembar saham terhadap ekuitas 

perlembar saham akan meningkat. Pertumbuhan perusahaan umumnya 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham yang akan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan Lina Junita(2014). 

Pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki 

nilai yang baik serta aspek yang menguntungkan dan investor pun akan 

mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan menunjukkan 

perkembangan yang baik. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan potensial yang 

tinggi memiliki kecenderungan untuk menghasilkan arus kas yang tinggi di masa 

yang akan datang dan kapotalisasi pasar yang tinggi sehingga akan menarik 

investor untuk menanamkan modalnya, hal ini nantinya akan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

1.1.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. 
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Ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan 

yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan (Prasetia, Tommy 

dan Saerang, 2014), ukuran perusahaan juga turut meningkatkan minat investor 

dalam berinvestasi.  Semakin besar ukuran perusahaan maka nilai perusahaan juga 

akan dapat di kenal oleh masyarakat dan masyarakat dapat mengetahui informasi 

tentang perusahaan tersebut, oleh karena itu ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut penelitian terdahulu Sumartini, Cipta dan Suwendra (2016) 

mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, karena dapat diasumsikan bahwa para investor membeli saham 

dengan melihat atau mempertimbangkan ukuran perusahaannya, investor akan 

berinvestasi sehingga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.Made Sumartini at al (2016) berpendapat bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedamgkan menurut 

hasil penelitian Ayu Sri Mahatma Dewi (2013) berpendapat bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan real estate yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 dapat dirumuskan 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1  :Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan real estate 

H2  :Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan real estate 

H3   :Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan real estate 

Profitabilitas (X1) 

Pertumbuhan Perusahaan (X2) Nilai Perusahaan (Y) 

Ukuran Perusahaan (X3) 


