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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Sinyal (signaling theory) 

Menurut (Najmudin 2011:308) teori sinyal yaitu suatu tindakan yang diambil 

oleh manajemen perusahaan yang akan memberikan petunjuk bagi para investor 

bagaimana mereka harus menilai prospek dan kinerja perusahaan tersebut. Pihak 

internal perusahaan (manajer) biasanya memiliki lebih banyak informasi 

mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya dibandingkan pihak eksternal 

(investor). Pihak internal yang memberikan informasi tentang laporan tahunan 

biasanya memuat informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan 

laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak 

berkaitan dengan laporan keuangan. Teori sinyal digunakan untuk menjelaskan 

bahwa pada dasarnya laporan keuangan digunakan perusahaan untuk memberikan 

sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya 

 Para manajer memberikan informasi ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

melalui penerbitan laporan keuangan. Informasi yang diberikan sebelumnya akan 

dianalisis agar mempermudah dalam mengetahui pendapat terhadap laporan 

keuangan yang telah disajikan oleh manajemen. Informasi tentang laba yang 

meningkat dapat memberikan sinyal yang baik bagi para investor karena laba 

yang meningkat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik.
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2.1.2 Nilai Perusahaan 

Menurut (Harmono, 2011:50) nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga 

saham di pasar, berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di pasar, yang 

merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara riil. 

Dikatakan secara riil karena terbentuknya harga pasar merupakan terbentuknya 

titik-titik kestabilan kekuatan permintaan dan penawaran harga yang secra riil 

terjadi transaksi jual beli surat berharga dipasar modal antara penjual dan investor. 

Mengoptimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai 

melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan 

keuangan yang diambil akan mempengaruhi kinerja dan perkembangan 

perusahaan dimasa yang akan datang.  

2.1.3 Keputusan Investasi 

Menurut (Sutrisno, 2012:5) keputusan investasi adalah masalah bagaimana 

manajer keuangan harus mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi 

yang akan dapat mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Keputusan 

investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang 

diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai risiko berjangka 

panjang pula. Keputusan  yang  dibuat oleh manajer keuangan yaitu apakah dana 

yang akan digunakan oleh perusahaan berasal dari sumber internal perusahaan 

atau sumber eksternal. Keputusan investasi dalam penelitian ini diproksikan 

dengan Price Earnings Ratio (PER). PER yang tinggi menunjukkan investasi 
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perusahaan yang bagus dan prospek pertumbuhan perusahaan yang bagus 

sehingga para investor akan tertarik menanamkan modalnya (Ayem dan Ragil, 

2016 : 34). 

2.1.4 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio dari efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Tingkat pengembalian 

saham yang tinggi merupakan salah satu alasan investor menanamkan modal 

kepada perusahaan. Manajemen harus mampu mengelolah sumberdana yang 

dimiliki secara efektif agar dapat meningkatkan laba bersih. Return on equity 

merupakan rasio yang menujukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham (Hermuningsih, 

2013:128). Permintaan saham yang tinggi akan membuat para investor 

menghargai nilai saham lebih besar dari pada nilai yang tercatat pada neraca 

perusahaan, sehingga nilai perusahaan pun tinggi. 

2.1.5  Ukuran Perusahaaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. besar 

kecilnya perusahaan dapat dilihat dari lapangan usaha yang dijalankan(Seftianne, 

2011 : 44). Perusahaan besar lebih memiliki kepercayaan investor dibandingkan 

dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar dianggap memiliki kondisi yang 

stabil dan dalam melakukan tindakan perusahaan besar bertindak dengan hati-hati 

dalam pengelolaan dana yang dimiliki. 
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Menurut Badan Standarisasi Nasional dalam (Sulistiono, 2010) kategori ukuran 

perusahaan ada 3, yaitu: 

a. Perusahaan Kecil (Small Firms) 

Perusahaan dikategorikan perusahaan kecil apabila perusahaan memiliki 

kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- sampai dengan paling banyak 

500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 

2.500.000.000,-.  

b. Perusahaan Menengah ( Medium Firms) 

Perusahaan dikategorikan perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki 

kekayaan bersih antara 500.000.000,- sampai paling banyak 10.000.000.000,- dan 

tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,-. 

c. Perusahaan Besar (Large Firms) 

Perusahaan dapat dikategorikan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih 

dari 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha dan memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000. 

Kemudahan ini merupakan informasi baik bagi para investor dalam 

pengambilan keputusan investasi dan juga dapat melihat nilai perusahaan di masa 

mendatang. 
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2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Keputusan investasi, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan sangat mendukung 

dalam terjadinya harga saham yang akan terjadi di pasar modal. Perubahan di 

pasar modal juga sering terjadi hal ini dapat mempengaruhi harga saham yang 

dapat dilihat dari baik buruknya nilai perusahaan yang mereka miliki. Beberapa 

penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh keputusan investasi, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 2 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

tahun 

Judul Variabel Hasil 

1 Sri Ayem 

dan 

Ragil 

Nugroho 

 

2016 

 

Pengaruh profitabilitas, 

struktur modal, kebijakan 

deviden, dan keputusan 

investasi terhadap nilai 

perusahaan 

(Studi Kasus Perusahaan 

Manufaktur Yang Go 

Publik di Bursa Efek 

Indonesia) 

periode 2010 – 2014 

Profitabilitas X1 

Struktur modal X2 

Kebijakan deviden 

X3 

Kebijakan 

investasi X4 

 

Nilai perusahaan Y 

Profitabilitas dan Struktur 

modal tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

Kebijakan deviden dan  

Kebijakan investasi 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan.  

Secara serentak 

profitabilitas, struktur 

modal, kebijakan deviden 

dan kebijakan investasi 

Berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

2 Putri Juwita 

Pertiwi1 

Parengkuan 

Tommy2 

Johan R. 

Tumiwa 

 

2016 

Pengaruh kebijakan 

hutang, keputusan 

investasi dan 

profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan food and 

beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

Kebijakan hutang 

X1 

Keputusan 

investasi X2 

Profitabilitas X3 

 

Nilai perusahaan Y 

Kebijakan Hutang, 

Keputusan Investasi dan 

Profitabilitas secara 

bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan.  

Kebijakan Hutang memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan.  

Keputusan Investasi dan 
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Profitabilitas memiliki 

pengaruh positif terhadap 

Nilai Perusahaan.  

 

3 Merlia 

Triyana 

Putri 

 

2017 

Pengaruh profitabilitas 

dan keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan 

pulp & paper yang 

terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

Profitabilitas X1 

Keputusan 

investasi X2 

 

Nilai Perusahaan 

Y 

Profitabilitas dan Keputusan 

investasi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan  

Profitabilitas dan keputusan 

investasi secara serentak 

bersama berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

pulp & paper yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

 

4 Normayanti 

2017 

  

Pengaruh kebijakan 

hutang, kebijakan dividen 

dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan Food and 

Beverage Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia) 

 

Kebijakan hutang 

X1 

Kebijakan 

Deviden X3 

Profitabilitas  X4 

Nilai perusahaan Y 

Profitabilitas yang 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan 

kebijakan hutang dan 

kebijakan dividen secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

5 Roosiana 

Ayu Indah 

Sari 

Dan Maswar 

Patuh 

Priyadi 

2016 

Pengaruh leverage, 

profitabilitas, size, dan 

growth opportunity 

terhadap nilai perusahaan 

Leverage X1 

Profitabilitas X2 

Size X3 

Growth 

opportunity X4 

Nilai perusahaan Y 

Leverage berpengaruh 

negatif terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan 

profitabilitas, size, dan 

growth opportunity 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

 

6 Umi 

Mardiyati, 

Gatot Nazir 

Ahmad dan 

Muhammad 

Abrar 

 

2015 

Pengaruh Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan, Ukuran 

Perusahaan Dan 

Profitabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan Pada 

Sektor Manufaktur 

Barang Konsumsi Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2010-2013 

Keputusan 

Investasi X1 

Keputusan 

Pendanaan X2 

Ukuran 

Perusahaan X3 

Profitabilitas X4 

Nilai Perusahaan 

Y 

keputusan investasi, ukuran 

perusahaan, dan 

profitabilitas secara parsial 

berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan  

Secara simultan variabel 

keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, 

ukuran perusahaan dan 

profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan 
 

7 Yusuf 

Badruddien, 

Pengaruh Good 

Corporate Governance, 

Good Corporate 

Governance X1 

Dewan komisaris dan 

leverage berpengaruh 
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Tieka 

Trikartika 

Gustyana, 

S.E., M.M. 

dan Andrieta 

Shintia 

Dewi, S.Pd., 

M.M. 

2017 

 

Leverage Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris Pada 

Sektor Industri Barang 

Konsumsi Di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2012-2015) 

Leverage X2 

Ukuran 

Perusahaan X3 

Nilai Perusahaan 

Y 

signifikan sedangkan komite 

audit, komisaris independen 

dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh 

signfikan terhadap nilai 

perusahaan 

Sumber: Kumpulan Jurnal 

2.3 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta 

permasalahan yang di kemukakan, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini 

adalah 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

                    

  

  

 

 

Parsial = 

Simultan =  

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan hasil dari penelitian- penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini 

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

2.4.1 Pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 

Perusahaan terus meningkatkan kinerja perusahaan dengan memilih proyek-

proyek yang bagus dan memutuskan untuk berinvestasi dengan tepat, agar 

NILAI PERUSAHAAN 

Profitabilitas  

Keputusan investasi 

Ukuran perusahaan 
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mendapatkan keuntungan yang tinggi disertai dengan risiko yang dapat dikelola, 

diharapkan akan menaikkan nilai perusahaan, yang akan menaikkan kemakmuran 

pemegang saham. Keputusan investasi mempunyai waktu jangka panjang untuk 

melakukan investasi modal. Keputusan investasi dimulai dari melihat peluang 

investasi.  

Keputusan  yang  dibuat oleh manajer keuangan yaitu apakah dana yang akan 

digunakan oleh perusahaan berasal dari sumber internal perusahaan atau sumber 

eksternal. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajer keuangan secara tepat 

akan menaikkan harga saham perusahaan sehingga diikuti dengan kenaikan nilai 

perusahaan secara langsung maupun tidak langsung (Pamungkas dan Abriyani, 

2013 : 157). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2.4.2 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Menurut Ayem dan Nugroho (2016: 32) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. Keuntungan yang semakin tinggi merupakan 

suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas 

yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan 

berada dalam kondisi yang menguntungkan. Profitabilitas merupakan suatu 

indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengelola 

kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan. 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik sehingga 
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investor merespon baik yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2.4.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari besar kecilnya sebuah 

perusahaan yang terlihat dari total aktiva yang dimiliki. Perusahaan dengan 

ukuran besar mempunyai kualitas kinerja yang baik dan keuangan perusahaan 

relatif stabil. Investor menyukai perusahaan dengan ukuran yang besar karena 

perusahaan dengan ukuran yang besar kualitasnya lebih dikenal oleh masyarakat. 

Sehingga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal lebih mudah 

melalui pasar modal. Adanya kecukupan modal yang tersedia menjadikan 

perusahaan mampu memaksimalkan kinerjanya. Perusahaan dengan kinerja yang 

baik tentunya akan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula (Sari dan Priyadi, 

2016 : 5). Maka hipotesis dalam penelitian ini: 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2.4.4 Pengaruh profitabilitas, keputusan investasi dan ukuran perusahaan  

terhadap nilai perusahaan 

Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk melakukan proses produksi 

sehingga perusahaan tentu harus memiliki dan menyediakan dana untuk hal 

tersebut. Keputusan seorang manajer keuangan tentu akan mempengaruhi 

keberlangsungan hidup perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan 
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yang menyangkut tentang penggunaan sumber dana pada perusahaan yang 

ditetapkan untuk  di masa yang akan datang, dalam hal ini pilihan investasi yang 

diharapkan akan menghasilkan keuntungan. Investasi harus dipertimbangkan 

secara matang karena berkenaan dengan risiko yang akan ditanggung. 

Perusahaan dengan profitabilitas yang banyak diminati oleh para investor 

karena dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi. 

Ketertarikan investor terhadap perusahaan akan meningkatkan permintaan saham 

perusahaan. Apabila terjadi kenaikan permintaan saham suatu perusahan, maka 

secara tidak langsung akan menaikan harga saham tersebut di pasar modal 

(Hermuningsih, 2013:135). 

Selain itu perusahaan besar juga sering melakukan diversifikasi usaha. 

Diversifikasi adalah penganekaragaman produk atau lokasi usaha untuk 

memaksimalkan keuntungan perusahaan. Sehingga perusahaan menjadi lebih 

stabil dan akan terhindar dari resiko-resiko yang dapat membahayakan 

kelangsungan hidup perusahaan (Sari dan Maswar, 2016). 

H4 : Keputusan investasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

2.5 Pandangan Islam Tentang Investasi 

Dalam surat Yusuf ayat 46-49 yang juga menjelaskan tentang usaha manusia 

dalam mengelola hartanya seperti dibawah ini  
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ٌْبََُلٍت ُخْضٍش  َسْبِع ُس َّ ُِيَّ َسْبٌع ِعَجاٌف  يُق أَْفِتٌَا فِي َسْبِع بَقََشاٍت ِسَواٍى يَأُْكلُ ذِّ َِا الصِّ أَُخَش يَابَِساٍت يُُْسُف أَيُّ َّ

ُْن يَْعلَُوَْى ) َِ إَِّلَّ ( قَاَل تَْزَسُعَْى 64لََعلِّي أَْسِجُع إِلَى الٌَّاِس لََعلَِّ ٌْبُلِ َسْبَع ِسٌِيَي َدأَبًا فََوا َحَصْذتُْن فََزُسٍُّ فِي ُس

ا تَأُْكلَُْى ) ا تُْحِصٌَُْى )64قَلِيًَل ِهوَّ ْهتُْن لَُِيَّ إَِّلَّ قَِليًَل ِهوَّ ( حُنَّ 64( حُنَّ يَأْتِي ِهْي بَْعِذ َرلَِك َسْبٌع ِشَذاٌد يَأُْكْلَي َها قَذَّ

َِ يَْعِصُشَّى )يَأْتِي ِهْي بَْعِذ رَ  ِفي َّ َِ يَُغاُث الٌَّاُس  (64لَِك َعاٌم فِي   

Artinya: 

46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): “Yusuf, hai orang 

yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina 

yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus 

dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku 

kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” 

47. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana 

biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali 

sedikit untuk kamu makan. 

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali 

sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 

49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan 

(dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (QS Yusuf 12:46-49) 

Dari ayat diatas mengajarkan kita untuk mengelola dan mengembangkan 

kekayaan yang kita miliki agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih 

penting dimasa yang akan datang. Manusia tidak dapat menduga apa yang akan 

terjadi dihari esok karena kepastian itu hanya dari Allah SWT yang maha 

mengetahui. 
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Hadis tentang investasi dan perserikatan adalah: 

ْبِشقَاِى َعْي أَبِي َحيَّاَى التَّْيِويِّ  ُذ ْبُي الزِّ ٌَا ُهَحوَّ حَ يِصيُّ َحذَّ ُذ ْبُي ُسلَْيَواَى اْلِوصِّ َِ َعْي أَبِي َُُشْيَش ََ َحذَّحٌََا ُهَحوَّ  َعْي أَِبي

َ يَقُُْل أًََا حَالُِج الشَِّشيَكيْ  َِِواَسفََعَُ قَاَل إِىَّ َّللاَّ ِي َها لَْن يَُخْي أََحُذَُُوا َصاِحبََُ فَإَِرا َخاًََُ َخَشْجُت ِهْي بَْيٌِ  

(ABUDAUD - 2936) : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az 

Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia 

merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak 

ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara 

mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, 

maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Dawud) 

Berdasarkan hadis diatas, apabila ada pihak yang berkawan atau berserikat 

dengan menjalankan kerja sama, selama tidak ada pihak yang berkhianat kepada 

sahabatnya maka terus jalankan bisnisnya. Jika terjadi yang sebaliknya maka 

keluarlah. Nabi saw,  mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet 

dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (investor). Hal 

ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan 

pengelola bisnis (Pardiansyah, 2017:348). 

Hadist tentang keuntungan adalah 

“Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang; dia tidak akan menerima 

Keuntunga (memperoleh Laba) sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. 

Demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan 

sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya.” (HR Bukhari dan 

Muslim). 
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Dalam hadits di atas ini, Rasulullah SAW mengumpamakan seorang mukmin 

dengan seorang pedagang, apabila seorang pedagang tidak bisa dikatakan 

beruntung sebelum dia mendapatkan modal pokoknya. Begitu juga halnya seorang 

mukmin tidak bisa mendapatkan balasan atau pahala dari amalan-amalan 

sunnahnya kecuali ia telah melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat 

pada amalannya. Keuntungan atau laba ialah satu bagian yang lebih dan khusus 

yang didapatkan seseorang setelah mendapatkan atau menyempurnakan modal 

pokok. 


