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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Signal 

Isyarat  atau  signal  adalah  tindakan yang diambil oleh manajemen 

perusahaan dimana manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap dan 

akurat mengenai internal  perusahaan  dan  prospek perusahaan di masa depan 

daripada pihak investor. Oleh karena itu, manajer berkewajiban  memberikan  

sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada para stakeholder. Sinyal  yang  

diberikan  dapat dilakukan  melalui  pengungkapan informasi akuntansi seperti 

publikasi laporan keuangan. Manajer melakukan publikasi laporan keuangan 

untuk memberikan informasi kepada pasar. Umumnya pasar akan merespon 

informasi tersebut sebagai suatu sinyal good news atau bad news. Sinyal yang 

diberikan akan mempengaruhi pasar saham khususnya harga saham perusahaan. 

Jika sinyal manajemen mengindikasikan good news, maka dapat meningkatkan 

harga saham. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan bad 

news dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan. Oleh karena itu, 

sinyal dari perusahaan merupakan hal yang penting bagi investor guna 

pengambilan keputusan (Febrianty, 2011). 

Teori signalling juga dapat menunjukkan  perbedaan-perbedaan industri di 

dalam pengungkapan. Dengan pengungkapan informasi yang lebih luas dapat  

memberikan  sinyalyang  lebih banyak kepada publik mengenai kondisi 

perusahaan. Craven dan Marston (2008) menyatakan jika perusahaan dalam suatu 
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industri gagal untuk mengikuti praktek- praktek   pengungkapan   dari   

perusahaan lain, maka mungkin perusahaan tersebut menyembunyikan berita 

buruk. Manfaat utama teori ini adalah akurasi dalam penyampaian laporan 

keuangan seperti ROA, ROE dan EPS   ke publik adalah sinyal    dari    

perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan   untuk   

pembuatan   keputusan dari investor. Semakin tinggi ROA, ROE dan EPS 

menyebabkan berita bagus, sehingga pergerakan harga saham akan semakin 

meningkat. Demikian halnya faktor inflasi sebagai faktor makro ekonomi, apabila 

inflasi semakin tinggi, maka kondisi perekonomian suatu negara adalah dalam 

kondisi buruk. Hal ini merupakan sinyal buruk bagi investor, sehingga akan di 

respon negatif, berupa harga saham yang semakin menurun. 

 

2.1.2 Nilai Perusahaan 

Menurut Sujoko dan Soebiantoro 2015), nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat 

dengan harga sahamnya. nilai perusahaan dapat mencerminkan nilai aset yang 

dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu 

surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan, tinggi rendahnya harga saham 

banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

harga saham adalah kemampuan perusahaan membayar deviden.  

Sementara itu, nilai perusahaan berdasarkan nilai pasar (market value) 

ekuitas dapat dihitung dengan mengalikan harga pasar saham perusahaan dan 

jumlah saham yang beredar. Hariati (2015) bahwa pengukuran nilai perusahaan 

yang didasarkan pada harga pasar saham memiliki kelemahan-kelemahan. 
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Pertama, terdapat unsur permainan yang dilakukan oleh spekulator untuk 

mendapatkan  keuntungan  dalam  waktu  singkat  sehingga  harga  pasar  saham  

dapat  naik  ataupun merosot tajam. Spekulator ini umumnya adalah investor 

yang memiliki orientasi jangka pendek. Kedua, harga pasar saham cenderung 

dipengaruhi oleh tekanan psikologi atau tindakan irasional investor  dalam 

berinvestasi.  Fenomena ini telah terjadi  pada  perusahaan  publik di  Indonesia,  

di antarnya adalah PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk dan PT Lippoland 

Devolepment Tbk yang telah melakukan praktik manipulasi pasar atas saham 

pada tahun 2002. Selain itu PT Indosat Tbk juga melakukan praktik insider 

trading pada tahun 2002. 

Pengukuran nilai perusahaan yang didasarkan nilai buku (book value) dan 

nilai pasar (market value) ekuitas kurang representatif. Oleh karena itu, investor 

dapat mempertimbangkan pengukuran kinerja perusahaan lainnya sebagai dasar 

untuk menilai perusahaan. Salah satu alternatif pengukuran kinerja perusahaan 

yang dapat digunakan adalah dengan menggabungkan antara nilai buku dan nilai 

pasar ekuitas, yaitu melalui rasio Tobin’s Q.  

2.1.2.1 Tobins’Q 

Rasio ini diukur dari nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku total 

kewajiban kemudian dibagi dengan nilai buku total aset. Tobin’s Q merupakan 

ukuran yang lebih teliti karena memberikan gambaran yang tidak hanya pada 

aspek fundamental, tetapi jugasejauh mana pasar menilai perusahaan dari 

berbagai aspek yang dilihat oleh pihak luar termasuk investor Hariati (2015) 

Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek 
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pertumbuhan yang baik. Selain itu, perusahaan dengan nilai Tobin’s Q yang tinggi 

umumnya menggambarkan bahwa perusahaan memiliki brand image yang sangat 

kuat. Sedangkan perusahaan dengan nilai Tobin’s Q yang rendah umumnya 

berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil 

Nilai pasar perusahaan diukur dengan Tobin’s Q yakni: 

                                                   
Keterangan: 

Q                                        : nilai perusahaan 

EMV (nilai pasar ekuitas) : closing price saham x jumlah saham yang beredar 

D                                        : nilai buku dari total hutang  

EBV                                 : nilai buku dari total aset. 

Hariati dan rihatiningtyas (2015) Di sisi lain, tingginya peringkat kinerja 

lingkungan perusahaan juga merupakan salah satu faktor fundamental lainnya 

yang mampu meningkatkan nilai perusahaan. Semakin baik bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap kelestarian lingkungan hidup maka 

citra/image perusahaan akan meningkat. Hal ini terjadi karena perusahaan telah 

mampu memenuhi kontrak sosial atau legitimasi terhadap masyarakat, sehingga 

keberadaannya direspon positif oleh masyarakat. Investo lebih berminat pada 

perusahaan yang memiliki citra/image baik di masyarakat, karena berdampak 

pada tingginya loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Dengan 

demikian, dalam jangka panjang penjualan perusahaan akan membaik sehingga 

profitabilitasnya juga akan meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai 

perusahaan juga akan meningkat. 
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2.1.3 Kinerja Keuangan  

Menurut Irham Fahmi (2014 : 2) kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secra baik dan benar, 

seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard 

an ketentuan dalam standar akuntansi keuangan (SAK) atau general accepted 

accounting principle (GAAP) dan lain-lain. 

Kinerja  keuangan  merupakan  penilaian  terhadap  kondisi  keuangan 

perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan. 

Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang sering 

digunakan. Bagi pemegang saham dan calon investor, kinerja perusahaan akan 

dilihat dari segi profitabilitas karena kestabilan harga saham sangat tergantung 

dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dan besar dividen yang dibagikan di 

masa depan. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan 

usaha Dwipartha (2013) Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang merupakan ukuran dari prestasi kinerja keuangan 

perusahaan. 

2.1.3.1 Tujuan dan Mamfaat Kinerja Keuangan 

tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bermanfaat 

bagi pemakainya dalam hal pengambilan keputusan tentang perusahaan yang 

mengeluarkan laporan keuangan atau pihak manajemen perusahaan tersebut. 

Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan 

informasi yang berbeda, yaitu:  
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a. Investor 

Membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Para pemegang 

saham juga tertarik pada informasi yang dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

b. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan untuk 

memutuskan apakah pinjaman dapat dibayar saat jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akn dibayar 

pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan 

dalam tenggang waktu lebih pendek dari pada pemberi pinjaman. 

d. Pelanggan 

Berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan. 

e. Pemerintah 

Pemerintah  dan  berbagai  lembaga  yang  berada  dibawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan aktifitas perusahaan dan 

menetapkan kebijakan pajak. 

f. Masyarakat 

Laporan  keuangan  dapat  membantu  masyarakat  denagn 

menyediakan informasi perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan. 
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2.1.3.2 Pengukuran Kinerja Keuangan 

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat di 

gunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di 

perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabilakinerja perusahaan baik 

maka nilai usaha akan tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut 

untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau 

dapat di katakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. 

sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat di 

mamfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut : 

a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu 

priode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan. 

b. Selain di gunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, 

maka pengukuran kinerja dapat di gunakan untuk melihat kontribusi suatu 

bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

c. Dapat di gunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa 

yang akan datang  

d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatanorganisasi 

pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. 

e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

Sedangkan untuk manfaat laporan keuangan adalah informasi mengenai 

tingkat kinerja keuangan perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan 
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tersebut. Melalui laporan keuangan yang dihitung dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan bisa diketahui bagaimana kinerja keuangan dari suatu perusahaan 

tertentu, selain itu juga dapat digunakan untuk memperkirakan prospek usaha di 

masa depan. 

Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan yang dipakai dalam 

penelitian ini Rasio   keuntungan   (profitability   ratio), yakni ditujukan untuk 

menilai seberapa bagus   tingkat   laba   suatu   perusahaan. Return  on Assets  

(ROA),  Return  on Equity (ROE), dan Earning Per Share  (EPS). 

2.1.3.3 Return On Asset (ROA) 

ROA   merupakan   rasio   yang   mengukur   kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan. ROA mengukur kemampuan  perusahaan  dalam  

menghasilkan  laba  bersih berdasarkan   tingkat   asset   yang   tertentu.   Rasio   

ROA menunjukkan seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

asetnya dalam jangka pendek. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif 

penggunaan aktiva tersebut, adapun rumus ROA sebagai berikut : 

Return on Assets :  
Laba Bersih 

x 100% 
Total Aktiva 

 
2.1.3.4 Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan ukuran profitabilitas yang mengukur kemampuan   

perusahaan   menghasilkan   keuangan   pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham tertentu. menemukan bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas     dari     

sudut     pemegang     saham.     ROE menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri sehingga besarnya 

ROE  mengindikasikan tingkat  efisiensi perusahaan dalam mengelola modal 
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sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Semakin    tinggi    ROE    menunjukkan   

semakin    efisien perusahaan   dalam   menggunakan   modal   sendiri   untuk 

menghasilkan laba atau keuntungan bersih adapun rumus ROE sebagai berikut :  

Return on Equity : 
 Laba Bersih 

x100% 
Ekuitas 

 
 
 

2.1.3.5 Earning Per Share  (EPS) 

Earning Per Share merupakan salah satu analisis rasio yang berada pada 

sudut pandang investor atau pemilik perusahaan karena menunjukkan seberapa 

besar laba yang dihasilkan perusahaan per lembar saham. Menurut Tandelilin 

(2010:18), komponen penting yang harus diperhatikan dalam analisis fundamental 

adalah Earning Per Share atau disebut dengan laba per lembar saham. Earning Per 

Share merupakan rasio yang banyak diperhatikan oleh calon investor, karena  

informasi Earning Per Share merupakan informasi yang dianggap paling mendasar 

dan berguna yang dapat menggambarkan prospek earning perusahaan pada masa 

mendatang. 

Earning Per Share : 
 Laba Bersih Setelah Pajak  

Jumlah Saham Beredar 
 

 

2.2 Pandangan Islam  

Keuangan dalam perspektif islam juga berhubungan dengan pengakuan, 

pengukuran, dan pencatatan, transaksi-transaksi dan penyajian mengenai 

kekayaan dan kewajiban, yang tercantum di dalam firman Allah SWT dalam surat 

Al-baqarahayat 282 yang berbunyi :  
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 

sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 

saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
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Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. 

 

Ayat di atas menunjukkan kewajiban bagi orang berimanuntuk mencatat 

setiap transaksi yang dilakukan dan belum dituntaskan , perintah dalam ayat ini 

adalah menjaga kebenaran dan keadilan, yaitu sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan konflik. 

 

2.3 Penelitian Pendahuluan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai 

perusahaan, kinerja keuangan, return on asset, return on equity, dan earning per 

share, Penelitian-penelitian terdahulu antara lain : 

Tabel II.1 

Tabel Penelitian 

N

o 

 

Nama 

penelitian 

Judul 

penelitian 

Variabel Metode 

analisis 

Hasil 

penelitian 

1 dwipartha 

(2013) 

Pengaruh 

Faktor 

Ekonomi 

Makro Dan 

Kinerja 

Keuangan 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Manufaktur 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Variabel X : 

pengaruh 

faktor 

ekonomi 

makro 

kinerja 

keuangan 

Variabel Y : 

nilai 

perusahaan 

factor analysis 

dan path 

analysis 

Faktor  

ekonomi  

makro  

memiliki  

pengaruh  

positif  

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

2 Ayu 

oktyas 

putri 

(2015)  

Pengaruh 

kinerja 

keuangan 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

dengan 

Variabel X : 

kinerja 

keuangan 

Variabel Y : 

nilai 

perusahaan 

Variabel 

Uji normalitas, 

uji 

multikolinearit

as, uji 

autokorelasi 

Variabel 

kinerja 

keuangan  

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 
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pengungkap

an CSR 

sebagai 

variabel 

pemoderasi 

moderating 

: 

pengungkap

an CSR 

perusahaan. 

3 Cahyati 

Agustina 

dan 

Anindya 

Ardiansari 

(2015) 

Pengaruh  

Faktor  

Ekonomi  

Makro  Dan  

Kinerja  

Keuangan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel X : 

pengaruh 

faktor 

ekonomi 

makro 

kinerja 

keuangan 

Variabel Y : 

nilai 

perusahaan 

Uji statistik F Kinerja 

keuangan 

yang  

diproksikan 

dengan 

Return  on  

Equity  

(ROE) (X3) 

memiliki 

koefisien 

regresi negatif 

dan nilai 

signifikansiny

a lebih besar 

dari 0.05. Jadi 

bisa 

disimpulkan 

bahwa saat 

Return on 

Equity (ROE) 

mengalami 

peningkatan 

maka tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

yang pada 

penelitian ini 

diproksikan 

dengan Price 

Earning Ratio 

(PER).  

4 Irawati 

(2014) 

Analisis 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

Dan 

Faktor 

Makro 

Ekonomi 

Variabel X : 

Analisis 

pengaruh 

kinerja 

keuangan 

dan faktor 

makro  

ekonomi   

Uji F 

Uji T 

Uji Koefisien 

Determinasi 

 

Return  On  

Equity  

(ROE)  

terbukti   

berpengaruh   

positif   

signifikan   

terhadap   
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Terhadap 

Return 

Saham 

Pada 

Sektor 

Industri 

Property 

Dan Real 

Estate 

Yang 

Tercatat 

Di Bei 

Tahun 

2011-

2013 

Variabel : Y 

Return 

saham pada 

sektor 

industri 

property 

dan real 

estate  

return  saham 

5 Martisa 

Nabila 

Yumia 

dan 

Khairunni

sa (2015), 

Pengaruh 

Return On 

Equity, Eaning 

Per Share, dan 

Price Earning 

Ratio 

Terhadap 

Harga Saham 

(Studi Kasus 

Pada 

Perusahaan 

Pertambangan  

Logam dan 

Mineral 

Periode 2010-

2014) 

Variabel X : 

Pengaruh 

Return On 

Equity, 

Eaning Per 

Share, dan 

Price 

Earning 

Ratio 

Variabel Y : 

Terhadap 

Harga 

Saham 

Uji fixed 

effect ( uji 

chow, uji 

husman, Uji 

simultan(uji 

f) dan uji 

persial (uji t), 

Uji Koefisien 

Determinasi 

 

Hasil  

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa return 

on equity, 

earning per 

share dan 

price earning 

ratio 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

harga saham. 

6 Anthony 

wijaya 

dan nanik 

linawati 

(2015), 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel X : 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

Variabel Y : 

nilai 

perusahaan 

Uji f 

Uji t 

Hasil  

penelitian  

mengindikasik

an  bahwa  

ROA,  ROE, 

CSR, PKM, 

PKP, PKIn, 

intROACSR, 

intROECSR, 

intROAPKM, 

intROAPKIn, 

intROAPKP, 

intROEPKM, 

intROEPKIn, 

intROEPKP 
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secara 

serempak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

7 Yuda 

Wiratama 

Santoso 

(2013) 

Analisis 

Penghitunga

n Roe, Roa 

Dan Eva 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pada Cv. 

Harmoni 

Mitra 

Sejahtera 

(Studi Pada 

Cv. Harmoni 

Mitra 

Sejahtera  

Tahun 

(2011-2013) 

Variabel X : 

Analisis 

Penghitunga

n Roe, Roa 

Dan Eva 

Variabel Y : 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Uji efisiensi nilai kinerja 

perusahaan 

yang menurun 

dan kurang 

baik   karena   

nilai   ROA,   

ROE   dan   

EVA bernilai 

negatif 

8 Supriyanto 

(2014) 

Analisis 

pengaruh 

kinerja 

keuangan 

terhadap 

pertumbuhan 

laba 

perbankan 

bursa efek 

indonesia 

Variabel X : 

analisis 

pengaruh 

kinerja 

keuangan 

Variabel Y : 
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2.4 Kerangka Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel independen nya adalah kinerja keuangan 

dengan menggunakan rasio-rasio ROA, ROE, dan EPS, variabel devendennya 

yaitu nilai perusahaan menggunakan tobins’Q. 

Gambar II.1 

Kerangka Konseptual 

 Variabel Independen            Variabel Devenden 

 

 

 

 

 

 

 Nilai Perusahaan (Y) 

   H3 

    

    

 

 

 

 

 

Definisi Variabel 

Variabel-variabel  yang dianalisis didefinisikan secara operasional,  

sebagai berikut : 

1. Nilai Perusahaan (Y) merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, 

yang sering dikaitkan dengan harga saham. Dalam penelitian ini, nilai 

perusahaan diproksikan  dengan rasio Tobin’s Q 

 

      Kinerja Keuangan ( X1 ) 

 

     Return On Asset ( X2 )                                                                       

 

     Return On Equity  ( X3 ) 

 

     Earning Per Share ( X4 ) 

H1 

H2 

H4 
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2. Kinerja Keuangan (X2) merupakan penilaian kondisi keuangan 

perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan. 

Dalam penelitian  ini  digunakan  rasio  profitabilitas  sebagai  alat  ukur  

kinerja keuangan  perusahaan,  yakni  Returpn  on  Equity  (ROE), Return  

on Assets  (ROA),  Earning Per Share (EPS) 

 

2.5 Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Rasio Profitabilitas ROA terhadap Nilai Perushaan 

Berdasarkan adanya bukti empiris yang mendukung pengaruh ROA 

terhadap nilai perusahaan, dapat dirumuskan melalui hipotesis bahwa:. Menurut 

Anzlina dan Rustam (2013), mengindikasikan bahwa perubahan yang ditunjukkan 

oleh ROE tidak diikuti oleh peningkatan atau penurunan nilai perusahaan. 

Keadaan ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai 

thitung  untuk ROE sebesar 1.031 dengan signifikansi sebesar 0.308 (tidak 

signifikan)  yang berarti secara parsial variabel ROE tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Bukti empiris pada pengaruh ROA terhadap  nilai perusahaan pada 

beberapa macam. Beberapa ahli peneliti menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan (Yulistiana, 2009; Fahrizal, 2013; Sari, 2013; 

Ardimas dan Wardoyo, 2014; Haryati dan Ayem, 2014; Marangu dan Jagongo, 

2014).  

HO :  Return On Asset diduga tidak berpengruh terhadap nilai 

perusahaan. 

H1 :  Return On Asset diduga diduga berpengatuh positif terhadap 

nilai perusahaan. 
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2.5.2 Pengaruh rasio profitabilitas ROE terhadap nilai perushaan 

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin baik posisi perusahaan yang 

berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutup investasi yang 

digunakan. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk membiayai 

investasinya dari dana yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. 

Sehingga informasi dalam ROA akan menjadi nilai positif bagi investor dan dapat 

meningkatkan kemakmuran investor. Dengan kata lain, dampak lain dari 

tingginya ROA adalah mampu meningkatkan nilai perusahaan (Sari, 2013). 

Berdasarkan bukti empiris yang menyatakan ROE berpengaruh positif 

terhadap  nilai  perusahaan,  maka  dapat  dirumuskan  melalui  hipotesis bahwa: 

HO :  Return On Equity diduga tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

H2 :   Return On Equity diduga berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

2.5.3 Pengaruh Earning Per Share terhadap nilai perusahaan 

Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan EPS. Semakin 

tinggi EPS atau keuntungan per lernbar saham yang didapatkan maka harga per 

lernbar sahamnya akan semakin tinggi dengan asumsi jumlah saham yang beredar 

tetap. Bagi investor EPS yang tinggi berarti harapan untuk memperoleh 

keuntungan semakin besar. Hai ini disebabkan ketertarikan investor terhadap EPS 

yang tinggi akan mendorong permintaan atas saham tersebut meningkat sehingga 

harga sahamnya naik. Begitupun sebaliknya. 

H0 : Earning Per Share diduga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

H3 : Earning Per Share diduga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 


