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INTISARI 

 

Nilai perusahaan merupakan suatu kondisi atas pencapaian sebuah 

perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan 

tersebut terhitung sejak perusahaan itu didirikan sampai sekarang. Para investor 

memiliki penilaian tersendiri apakah perusahaan yang akan mereka investasikan 

memiliki prospektif yang baik atau tidak. Nilai perusahaan dapat dilihat 

berdasarkan teori struktur modal, apabila posisi struktur modal berada di atas target 

struktur modal optimalnya, maka setiap pertambahan hutang akan menurunkan 

nilai perusahaan, tidak hanya itu nilai perusahaan juga dapat dilihat dari 

profitabilitas perusahaan, Return on Equiti (ROE) dan ukuran perusahaan.  

Struktur modal merupakan salah satu faktor yang menentukan nilai 

perusahaan. Struktur modal merupakan kumpulan dana yang diperoleh dari hutang 

jangka panjang dan modal sendiri yang diukur dengan DER, semakin tinggi DER 

maka akan menurunkan nilai perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas dapat dijadikan gambaran dari 

kinerja manajemen dilihat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ukuran 

perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total 

asetnya. Semakin besar total asetnya, maka perusahaan bisa memiliki sumber daya 

yang cukup untuk melaksanakan operasionalnya sehingga dapat diperoleh 

keuntungan yang maksimal. Pertumbuhan (growth) dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan atau harga saham perusahaan sebab pertumbuhan penjualan menjadi 

tanda perkembangan yang baik dan berdampak positif bagi invetor. 



 
 

xi 
 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti terdahulu tentang struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan memotivasi untuk dilakukan 

penelitian ini. Penelitian Dewi, dkk (2014) menunjukkan bahwa struktur modal 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Pasaribu, dkk 

(2016) struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Dewi, dkk (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Khumairoh, Kabuana dan Mulyati 

(2016) profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Novari dan Lestari (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Khumairoh, 

Kabuana dan Mulyati (2016) ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian Dewi, dkk (2014) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan Hidayah (2015) pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Berdasarkan fenomena bisnis dan riset gap, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana upaya perusahaan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi diperusahaan 

tersebut.  

Kajian pustaka dalam penelitian ini menghasilkan 4 hipotesis, yaitu 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan 
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perusahaan terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan LQ-45 yang telah terdaftar didalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2015-2018, Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 

diskriptif, Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, Uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Teknik pengujian yang digunakan adalah 

analisi regresi linier berganda dan Uji Hipotesis meliputi nilai koefisien 

determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. 

 Berdasarkan hasil pengujian studi menunjukkan bahwa variabel 

Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, variabel struktur modal memberikan pengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa protabilitas dan 

ukuran perusahaan sangat memberikan pengaruh nilai perusahaan.  
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