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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
1.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Alam Nasyrah 5)

2.

“Allah

tidak

membebani

seseorang

melainkan

sesuai

dengan

kesanggupannya...” (Q.S. Al-Baqarah : 286)
3.

Pengalaman adalah ilmu yang tidak ada nilainya.

4.

Kesuksesan harus didasari dengan kejujuran, kesabaran, dan kedislipinan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :
1. Ayah H. Imam Syafi’i dan Ibu Hj. Sudarsih selaku orang tua yang telah
memberikan dukungan berupa materiil, nasehat, kasih sayang dan doa.
2. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. M. Fathi Robbani yang selalu menemani dalam suka maupun duka dan selalu
memberi motivasi.
4. Seluruh rekan-rekan S1 Akuntansi Seroja angkatan 2017 yang telah berbagi
ilmu dan memberikan dukungan.
5. Serta pada semua pihak penulis tidak dapat disebutkan satu-persatu yang sudah
membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya mampu mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh
pertumbuhan perusahaan, struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan
terhadap nilai perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai
perusahaan dan variabel independen adalah pertumbuhan perusahaan, struktur
modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan.
Penelitian ini menggunakan 60 sampel perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017. Penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling dan data dianalisis menggunakan
teknik regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Perusahaan tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Struktur Modal, Profitabilitas
dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci : Nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal,
profitabilitas dan ukuran perusahaan
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ABSTRACT
This study aims to find empirical evidence about the effect of company
growth, capital structure, profitability, and firm size on firm value. The dependent
variable in this study is the value of the company and the independent variables
are company growth, capital structure, profitability and company size.
This study uses 60 samples of manufacturing companies listed on the
Indonesia Stock Exchange during 2015-2017. This study uses a purposive
sampling method and the data analyzed uses multiple regression techniques.
The results of the study indicate that the company’s growth is not
significant towards the value of the company. While the capital structure,
profitability, and size of the company have a significant effect on firm value.
Keywords : Company Value, Company Growth, Capital Structure, Profitability,
and Company Size.

viii

INTISARI
Masalah penelitian ini adalah bagaimana mengetahui nilai perusahaan
melalui beberapa indikator. Pada penelitian ini 3 indikator yang diindikasikan
mampu mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu profitabilitas, dan ukuran
perusahaan. Terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini yaitu : a) Pertumbuhan
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, b) Struktur
modal tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, c) Profitabilitas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, d) Ukuran
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada Bursa Efek
Indonesia (BEI) yang terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada
tahun

2015-2017

secara

berturut-turut.

Metode

pengambilan

sampel

menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria
tertentu. Dari 142 perusahaan yang diamati terdapat 60 perusahaan yang
memenuhi kriteria. Dalam pengujian ini menggunakan aplikasi SPSS 2.0.
Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kemudian struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
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