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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKAAN 

 

2.1  Tinjauan Litelatur 

2.1.1  Teori Persinyalan (signalling Theory) 

 Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan 

informasi kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena terjadinya 

asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk 

mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus mengungkapkan informasi 

yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Salah satu 

informsi yang wajib untuk diungkap oleh perusahaan adalah informasi tentang 

keuangan perusahaan kepada stakeholder dengan harapan dapat menambah nilai 

perusahaan jika performa dari laporan keuangan tersebut terlihat sangat bagus dari 

sisi ekonomi. 

2.1.2  Nilai Perusahaan 

  Menurut Christiawan dan Josua (2007), terdapat beberapa konsep nilai 

yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain: 

a. Nilai Nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar 

perseroan, disebutkan secara ekplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis 

jelas dalam surat saham kolektif. 

b. Nilai Pasar sering disebut Kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar 

menawar dipasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan 

dijual dipasar saham. 
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c. Nilai Instrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai instrinsik ini bukan sekedar 

harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis 

yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 

d. Nilai Buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep   

akuntansi. 

e. Nilai Likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa ini merupakan bagian para 

pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa 

yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. 

Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen 

mengelola kekayaan, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang 

diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai 

perusahaannya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya 

harga saham dipasar. 

 Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang 

tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Breigham & 

Haouston, 2006), semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik 

perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang 

saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan 

oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, 

pendanaan (financing), dan manjemen aset.  
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Nilai Perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari 

saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi 

transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap 

cerminan dari nilai aset perrusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang 

dibentukmelalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-

peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif 

tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat 

meningkatkan niali perusahaan. 

2.1.3  Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

 Pertumbuhan Perusahaan (Growth) merupakan suatu harapan yang 

diinginkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pertumbuhan ini 

diharapkan dapat memberikan aspek yang positif bagi perkembangan perusahaan 

seperti adanya suatu kesempatan berinvestasi di perusahaan tersebut. Semakin 

tinggi tingakat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kebutuhan-

kebutuhan perusahaan tersebut atas dana untuk melakukan ekspansi finansial. 

Tingkat Pertumbuhan Perusahaan (Growth) merupakan suatu komponen 

untuk menilai prospek perusahaan pada masa yang akan datang (Murni dan 

Adriana, 2011). Pada penelitian ini tingkat Pertumuhan Perusahaan dukur dengan 

melihat pertumbuhan asset suatu perusahaan. 

Pertumbuhan Perusahaan yang diinginkan oleh pihak internal dan 

eksternal suatu perusahaan karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda 

perkembangan perusahaan (Safrida, 2008).   
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 Pratiwi (2011) mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan akan menunjukkan sampai seberapa jauh perusahaan akan 

menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya. Pertumbuhan perusahaan 

merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. Pertumbuhan 

dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset diamana pertumbuhan aset masa lalu akan 

menggambarkan Profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang datang. 

Growth adalah perubahan (penurunan atau peningkatan) total aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan. Pertumbuhan aset dihitung sebagai persentase perubahan aset 

pada saat tertentu terhadap tahun sebelumnya (Saidi, 2004). Berdasarkan difinisi 

diatas dapat dijelaskan Growth merupakan perubahan total aset baik berupa 

peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu 

periode (satu tahun). 

 Pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang 

akan mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan yang meyakini bahwa persentase 

perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik dalam mengukur 

Growth Perusahaan (Putrakrisnanda, 2009). Ukuran yang digunakan adalah 

dengan menghitung proporsi kenaikkan atau penurunan aktiva. Pada penelitian 

ini, Pertumbuhan Perusahaan diukur dari proporsi perubahan aset, untuk 

membandingkan kenaikkan atau penurunan atas total aset yang dimiliki oleh 

Perusahaan. 

 Sriwardany (2006)menemukan bahwa Pertumbuhan Perusahaan 

mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap perubahan harga saham. 

Artinya bahwa informasi tentang adanya Pertumbuhan Perusahaan diresponpositif 
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oleh investor, sehingga akan meningkatkan harga saham. Harga saham ini 

nantinya akan berpengaruh pada Nilai Perusahaan.  

 Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat 

dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat 

memberikan sinyal positif tentang Pertumbuhan Perusahaan di masa yang akan 

datang, sehungga dapat meningkatkan Nilai Perusahaan Growth Opportunity yang 

tinggi akan memberikan peluang mendapatkan laba yang lebih tinggi pula di masa 

yang akan datang. Hal ini tentunya akan memberikan efek positif pula pada nilai 

perusahaan. 

2.1.4  Ukuran Perusahaan (size) 

 Wedari (2006) dalam Eka (2010) menyebutkan bahwa Ukuran Perusahaan 

adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar akan memiliki 

kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar dan laba yang tinggi. 

Sedangkan pada perusahaan kecil akan memiliki kapitalisasi pasar yang kecil, 

nilai buku yang kecil dan laba yang rendah. 

 Ukuran Perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana Perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan Total Aktiva, Long Size, Nilai Saham, 

dan lain sebagainya. Ukuran Perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, 

penjualan dan kapitalisasi pasar. Jika semakin Besar Total Aktiva, Penjualan Dan 

Kapitalisasi Pasarnya maka semakin besar pula Ukuran Perusahaan tersebut. 

Ketiga variabel tersebut dapat digunakan untuk menentukan Ukuran Perusahaan 

karena dapat mewakili seberapa besar Ukuran Perusahaan tersebut, misal semakin 

besar aktiva maka akan semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak 
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penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka akan semakin besar pula perusahaan itu dikenal dalam masyarakat. 

 Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih 

besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk 

memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan 

dengan ukuran besar memiliki Probabilitas lebih besar untuk memenangkan 

persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala 

kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil 

lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, 

memungkinkan perusahaan besar tingkat Leverage akan lebih besar dari 

Perusahaan yang berukuran kecil. 

 Menurut Fery dan Jones (dalam Sujianto, 2001) Ukuran Perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yng ditunjukkan Oleh Total 

Aktiva, Jumlah Penjualan, Rata-Rata Total Penjualan dan Rata-Rata Total Aktiva. 

Jadi Ukuran Perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh 

suatu Perusahaan.  

 Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek Cash 

Flow dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan 

berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran 

pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum. 
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2.1.5  Leverage 

Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah 

hutang(Leverage). Solvabilitas (Leverage) digambarkan untuk melihat 

sejauhmana asset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan moda 

lsendiri.  Sedangkan Kusumawati danSudento (2005) menggambarkan Leverage 

sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan 

menggunakan Ekuitas yang dimilikinya. Leverage dapat dipahami sebagai 

penaksir dari resiko yang melekat pada suatu Perusahaan. Artinya, Leverage yang 

semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula. 

Perusahaandengan rasio Leverage yang rendah memiliki risiko Leverage yang 

lebihkecil.  

 Dengan tingginya rasio Leverage menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

Solvable, artinya total hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. 

Karena Leverage merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang 

disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang 

terhadap keseluruhan aktiva suatu perusahaan, maka apabila investor melihat 

sebuah perusahaan dengan asset yang tinggi namun resiko Leverage nya juga 

tinggi., maka akan berpikir dua kali untuk berpikir dua kali untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut. Karena dikhawatirkan asset tinggi tersebut 

diakuntansinya dan faktor lainnya. Spesikfikasi terhadap pengakuan pendapatan 

dan biaya yang dikeluarkan pada masing-masing entitas diterapkan sesuai dengan 

kebijakan entitas tersebut. 
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 Menurut Brigham dan Houston (2006), leverage keuangan (Financial 

Leverage) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana 

sekuritas berpenghasilan tetap (Utang dan Saham Preferen) digunakan dalam 

Struktur Modal Perusahaan. Kebijakan Leverage merupakan keputusan penting 

dalam Perusahaan. Dimana Kebijakan Leverage merupakan salah satu dari bagian 

kebijakan pendanaan Perusahaan. Kebijakan Leverage adalah kebijakan yang 

diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan 

bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional 

perusahaan. Selain itu kebijakan Leverage juga berfungsi sebagai mekanisme 

monitorin terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolan 

Perusahaan. 

 Rasio hutang atau Leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai dengan hutang (Keown,2011). Apabila Perusahaan tidak 

memiliki Leverage atau rasio hutangnya nol, maka Perusahaan broperasi 

sepenuhnya dengan menggunakan Modal Sendiri tanpa menggunakan hutang. 

Nerveu dalam Meythi (2011) mengemukakan dalam membagi dua kelompok 

rasio hutang yaitu pertama berpusat pada Kewajiban Dan Ekuitas Pemegang 

Saham dalam Neraca dan mengukur kemampuan Perusahaan untuk mengukur 

tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban.  

 Konsep Leverage ini penting bagi investor dalam membuat dalam 

membuat pertimbangan bagi penilaian saham. Para Investor cenderung 

menghindari risiko yang timbul dalam penggunaan Financial Leverage disebut 

dengan Financial Risk yaitu tambahan yang dibenbankan kepada pemegang 
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saham sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin tinggi leverage 

semakin besar resiko keuangannya dan sebaliknya (Home dan Marchowicz 

(2005). 

 Penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan, baik yang 

merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun sumber pembiayaan 

jangka panjang akan menimbulkan suatu efek yang biasa disebut dengan leverage. 

Leverage sebagai tingkat pinjaman perusahaan. Berdasarkan pada pengertian-

pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud denga Leverage 

adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau 

dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam 

rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan pemilik 

perusahaan. 

2.1.6  Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri (Sartono,2008). 

Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan 

dengan analisa Profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat 

keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk Deviden (Sari, 2013). 

Faktor Profitabilitas yang berpengaruh terhadap Kebijakan Deviden karena 

Deviden adalah Laba Bersih yang diperoleh oleh Perusahaan, oleh karena itu 

Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham adalah keutungan setelah 

perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban tetapnya yaitu bunga atau pajak.   
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 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan danmengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam 

menggunakan harta yang dimilikinya(Chen, 2004). Menurut Petronila dan 

Mukhlasin (2003) profitabilitas merupakan gambaran dankinerja manajemen 

dalam mengelola perusahaan. Pengukuran Profitabilitas dapat 

menggunakanbeberapa indikator seperti laba operasi, laba bersih, tingkat 

pengembalian investasi/aktiva, dantingkat pengembalian ekuitas pemilik. 

 Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

manajemen perusahaan ( Brigrham dan Gapenski, 2006). Dengan demikian dapat 

dikatakan Profitabilitas Perusahaan merupakan kemampuan Perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode Akuntansi. 

Rasio Profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif Perusahaan 

dalam menciptakan keuntungan baik dalam bentuk laba Perusahaan maupun nilai 

ekonomis atau penjualan, asset bersih perusahaan maupun modal sendiri ( Putra, 

2009). Sementara Hanafi dan Abdul (2012) rasio Profitabilitas mengukur 

kemampuan Perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat 

penjualan, asset dan modal saham yang tertentu.  

Rasio Profitabilitas atau  Rentabilitas (Profitability Ratio) digunakan untuk 

mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan (Maulida dan 

Ashadi, 2008). Efektivitas yang dimaksud adalah meliputi kegiatan Fungsional 

Manajemen yang terdiri dari Keuangan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Dan 

Operasional. Efektivitas pada faktor tersebut akan menyebabkan peningkatan atau 

penurunan laba bagi Perusahaan.  
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 Menurut Kasmir (2008) Rasio Profitabilitas adalah rasio untuk menilai 

kemampuan Perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode 

tertentu. Analisis laba Perusahaan menjadi perhatian penting kepada para 

pemegang saham karena mereka memperoleh pendapaan dalam bentuk Dividen. 

Meningkatnya laba Perusahaan dapat menyebabkan kenaikan harga saham yang 

menjadi keuntungan bagi Perusahaan. 

 Syafri Harahap, Sofyan (2010:309) Rasio Profitabilitas adalah untuk 

menggambarkan kemampuan Perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan Penjualan, Kas, Modal, Jumlah 

Karyawan Dan Asset. Yang tergolong dalam rasio ini adalah: (1) Net Profit 

Margin (NPM), (2) Return on Assets, (3) Return on Equity (ROE). Penurunan 

laba yang berlangsung terus menerus akan mengarah pada kebangkrutan 

perusahaan. Ukuran yang banyak digunakan adalah Return On Assets (ROA). 

 Tingkat Profitabilitas masa lalu disuatu Perusahaan merupakan penentu 

atau determinan penting atas stuktur modal Perusahaan yang bersangkutan dengan 

besarnya jumlah laba ditahan, suatu perusahaan mungkin cenderung memilih 

pendanaan dari sumber tersebut daripada peminjaman. Dan rasio yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu Return On Assets (ROA). 

 Return On Assets (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan yang menghasilkan laba dengan menggunakan Total Asset 

(Kekayaan) yang dipunyai Perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya 

untuk mendanai aset tersebut. 
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 ROA merupakan indikator kemampuan sebuah unit usaha untuk 

memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Return 

On Asset mengukur kinerja operasi yang menunjukkan sejauh manakah aktiva 

dikaryakan. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber ekonomi yang ada untuk menghasilkan laba. 

 ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan 

di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan. ROA digunakan untuk melihat tingkat efisiensi 

operasi perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik 

suatu perusahaan. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan kemungkinan-

kemungkinan sebagai berikut: 

a. Adanya over investment dalam aktiva yang digunakan untuk operasi dalam 

hubungannya dengan volume penjualan yang diperoleh dengan aktiva tersebut. 

b. Merupakan cermin rendahnya volume penjualan dibandingkan dengan ongkos-

ongkos yang diperlukan. 

c. Adanya inefisiensi baik dalam produksi, pembeian maupun pemasaran. 

d. Adanya kegiatan ekonomi yang menurun. 

2.1.7  Landasan Islami 

 Selain berlandasan teori-teori yang sudah ada, peneliti juga mengacu atau 

mendasarkan ayat berdasarkan Al-Qur’an. Pada penelitian ini, peneliti mendasari 

kepada QS-An-nisaa’ ayat 58 sebagai berikut: 
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 

 

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi 

manusia untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. 

Amanat tersebut merupakan informasi-informasi yang dianggap penting. Dalam 

perusahaan ada amanat-amanat atau informasi-informasi yang dianggap penting 

yang harus disampaikan oleh pihak manjemen kepada pihak stakeholder. 

Informasi tersebut juga bisa meningkatkan nilai perusahaan. Melalui informasi 

yang disampaikan oleh manajemen maka pihak stakeholder bisa melihat kondisi 

perusahaan, dan perusahaan dengan nilai yang tinggi cenderung memberikan 

informasi yang baik kepada stakeholder atau pihak yang berkepentingan. 

2.2   Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini hasil penelitian serta persamaan dan perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel-variabel Penelitian 

Terdahulu 
Hasil Penelitian 

Variabel 

independen  

Variabel 

Dependen 

1.  Yang 

Analisa/

2011 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, 

Profitabilitas 

Dan 

Kebijakan 

Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan(stud

i pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2006-2008 

Ukuran 

Perusahaan 

Leverage 

Profitabilitas 

Kebijakan 

Deviden 

Nilai 

Perusahaan 

(Firm Value) 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

leverage 

berpengaruh 

negatif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhasap 

nilai 

perusahaan. 

Kebijakan 

Dividen (DPR) 

berpengaruh 

positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Helmi 

Fahrizal 

/2013 

Pengaruh ROA, 

ROE, IOS 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

(Perusahaan 

Manufaktur 

Jenis Consumer 

Goods yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Return On 

Assets (ROA) 

Return On 

Equity (ROE) 

Investment 

Opurtunity Set 

(IOS) 

Nilai 

Perusahaan 

ROA 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

ROE 

berpengaruh 

negatif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

IOS 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

3. Rika 

Susanti/ 

2010 

Analisis Faktor 

– Faktor Yang 

Mempengaruhi 

 Corporate 

Governance 

Struktur 

Nilai 

Perusahaan 

Corporate 

Governance 

berpengaruh 
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 Nilai 

Perusahaan Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2005– 

2008 

KepemilikanC

ash 

Holding 

Profitabilitas 

Finance Risk 

Investment 

Oppottunity 

Dividen 

Payout  Ratio 

signifikan 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

Struktur 

Kepemilikan 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

Cash 

Holdingberpeng

aruh signifikan 

negatif terhadap 

nilai perusahaan 

Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

Finance Risk 

berpengaruh 

negatif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Investment 

Oppottunity 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

Dividen Payout  

Ratio 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

perusahaan. 

4. Fitri 

Dwi 

Rahayu/ 

2014 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan 

Leverage 

Profitabilitas 

Kebijakan 

Dividen  

Cash holding 

Terhadap Nilai 

Perusahaan pada 

sektor 

manufaktur 

Ukuran 

Perusahaan 

Leverage 

Profitabilitas 

Kebijakan 

Dividen  

Cash holding 

Nilai 

Perusahaan 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan  

Leverage 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap nilai 
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 perusahaan  

Kebijakan 

Dividen 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

Cash holding 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

5. Dewa 

Kadek 

Oka 

Kusuma

jaya / 

2012 

Pengaruh struk 

tur modal dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

terhadap 

profitabilitas 

dan nilai 

perusahaan pada 

perusahaan di 

BEI 

Keputusan 

pendanaan 

kebijakan 

deviden 

pertumbuhan 

perusahaan 

ukuran 

perusahaan 

Profitabilitas 

Nilai 

Perusahaan 

Struktur modal 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 

Pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan  

terhadap 

profitabilitas.str

uktur modal 

berpengaruh dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Pertumbuhan 

perusahaaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

2.3  Kerangka Penelitian  

 Berdasarkan uraian sebelumnya, gambaran menyeluruh yang kerangka 

konseptual mengenai pengaruhSize, Growth, Leverage Dan Profitabilitas terhadap 

Nilai Perusahaan dalam penelitian ini digambarkan dengan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Desain Penelitian 
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2.4  Hipotesis dan Pengembangannya 

 Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut: 

2.4.1  Growth dengan Nilai Perusahaan 

 Safrida (2008) membuktikan bahwa Growth Perusahaan berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sriwardany (2006) membuktikan bahwa GrowthPerusahaan 

mempunyai pengaruh positif terhadap harga perusahaan saham, hal ini berarti 
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Leverage 

 

 

 

Nilai 

Perusahaan 

 

Size (Ukuran Perusahan) 

 

 

Profitabilitas 
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bahwa informasi tentang adanya Pertumbuhan Perusahaan akan direspon positif 

oleh investor, sehingga akan meningkatkan harga saham. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Dewa Kadek (2011) menemukan Growth Perusahaan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safrida (2008), Sriwardany 

(2006), dan Dewa Kadek (2011). Dengan demikian keterkaitan antara 

Pertumbuhan dengan Nilai Perusahaan dapat dirumuskan melalui hipotesis 

sebagai berikut: 

 H2: Growth  berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

2.4.2  Size dengan Nilai Perusahaan 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yang Analisa (2016) Size  

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Fitri Dwi Rahayu (2014)Size berpengaruh positif terhadap 

Nilai Perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan besar  cenderung memiliki nilai 

yang lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan kecil. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan  oleh Yang Analisa (2016) dan Fitri Dwi Rahayu (2014) maka peneliti 

dapat berhipotesis bahwa:  

 H1 : Size berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan.   

2.4.3  Leverage (LEV) dengan Nilai Perusahaan 

 Leverage yang semakin tinggi dan menimbulkan Financial Distress 

sehingga Nilai Perusahaan menurun. Balancing Theory, menyatakan bahwa ada 

keseimbangan antara mamfaat dan pengorbanan dalam kaitannya dengan hutang. 
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 Selain itu penelitian Kusumastuti (2013) dan Agustina (2009) menjelaskan 

bahwa besarnya hutang perusahaan yang diproksikan dengan Debt to Equity Rasio 

(DER) menghasilkan tidak ada pengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Semakin 

tinggi hutang maka semakin tinggi pula harga saham. Tetapi penambahan hutang 

akan menurunkan Nilai Perusahaan pada saat mamfaat didapat akibat 

pengungkapan hutang lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan.  

 H3: LEV berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

2.4.4  Profitabilitas dengan Nilai Perusahaan  

 Penelitian Susanti (2010), Mardiyanti et al. (2012), Kurnia dan 

Ayuningtyas(2013) dan Kusumastuti (2013) menghasilkan bahwa Profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Para investor melakukan overview 

suatu Perusahaan dengan melihat rasio keuangan sebagai alat evaluasi investasi, 

karena rasio keuangan mencerminkan tinggi rendahnya Nilai Perusahaan. Jika 

investor ingin melihat seberapa besar Perusahaan menghasilkan return atas 

investasi yang akan mereka tanamkan, yang akan dilihat pertama kali adalah 

Rasio Profitabilitas.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2007), Yunasih dan Wirakusuma 

(2007) menemukan hasil bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap 

Return Saham satu periode ke depan. Oleh karena itu, ROA merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Dengan demikian keterkaitan 

antara ROA dengan Nilai Perusahaan dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan.  
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2.4.5.  Growth,Size, Leverage dan Profitabilitas dengan Nilai Perusahaan 

 Menurut penelitian yang dilakukan olehYangs Analisa (2011) Growth, 

Size, Leverage  berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Adapun Rachmawati dan 

Triatmoko (2007) yang meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Hasil Uji Statistik 

membuktikan bahwa secara Simultan Investment Opportunity, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial., Leverage dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Helmy Fakhrizal (2013) Return On Assets berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yangs Analisa (2011)),  

Rachmawati dan Triatmoko (2007), Helmy Fakhrizal (2013) dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H5: Growth,Size, Leverage dan Profitabilitas dengan Nilai Perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 


