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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur modal 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling yang berdasarkan kriteria. Adapun sampel 

yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 66 perusahaan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa struktur modal  berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Pertumbuhan perusahaan  berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Struktur 

modal  berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 
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INTISARI 

 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. Memaksimumkan nilai perusahaan (firm value) 

saat ini disepakati sebagai tujuan dari setiap perusahaan, terutama yang 

berorientasi laba. Nilai saham akan meningkat apabila nilai perusahaan meningkat 

yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada 

pemegang saham. Nilai perusahaan diyakini tidak hanya mencerminkan kinerja 

perusahaan saat ini tetapi juga menggambarkan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang. Semakin tinggi nilai perusahaaan menggambarkan semakin sejahtera 

pemilik perusahaan. Adanya research gap dari beberapa penelitian yang meneliti 

mengenai pengaruh struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

profitabilitas yang berdampak pada nilai perusahaan, sehingga pertanyaan 

penelitian ini adalah: (1) Apakah struktur modal berpengaruh terhadap 

profitabilitas? (2) Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

profitabilitas? (3) Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

(4) Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? (5) 

Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 66 perusahaan. Data kemudian dianalisis dengan 

menggunakan SPSS 16 dan hasil analisis menunjukkan bahwa struktur modal  

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pertumbuhan perusahaan  berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. Struktur modal  berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

  


