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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.1       Landasan Teori 

         Bab kedua penelitian ini berisi berbagai teori dan konsep 

yang digunakan sebagai rujukan berfikir dan analisis. Secara garis 

besar bagian landasan teori menguraikan teori dan konsep 

mengenai nilai perusahaan, profitabilitas dan tingkat 

pertumbuhan. Dalam bab ini juga akan dikemukakan hipotesis 

sebagai dugaan sementara dari masalah penelitian. Selain itu 

dicantumkan pula penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

sebagai referensi pembanding dalam penelitian ini.  

2.1.1 Teori Persinyalan (Signaling Theory) 

          Sub bab teori persinyalan mengemukakan pengertian, 

faktor pendorong, dan media persinyalan. Pengertian beberapa 

ahli dikutif dari jurnal maupun thesis yang menjadi rujukan 

peneliti. Kemudian setelah itu, kesimpulan ditarik dari beberapa 

pengertian ahli tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan guna 

mempermudah pemahaman peneiti maupun digunakan sebagai 

bahan rujukan penelitian selanjutnya. 
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2.1.1.1   Pengertian Teori Persinyalan 

         Definisi signaling theory sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Brigham dan Houston (2010:36) adalah 

“suatu tindakan  yang diambil perusahaan untuk memberi 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek  perusahaan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik”.  

          Brendan Daley dan Brett Green (2014:3) mengemukakan 

pendapat lainnya tentang teori persinyalan bahwa : 

“In a noisy signaling model, receivers do not perfectly 

observe the sender's action, but rather a noisy signal 

whose distribution depends on it (for example, a random 

shock is added to the sender's action choice). This 

specification is well-suited to environments where 

receivers cannot observe the sender's decision and must 

make inferences based on resultant data”. 

         Herry Gunawan dan Prita Rizky (2016:88) mengemukakan 

berkaitan dengan teori sinyal bahwa :  

“saat  informasi diumumkan oleh perusahaan dan semua 

pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku 

pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good 

news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman 

informasi tersebut sebagai signal baik bagi investor,  

maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan 

saham”. 

          Definisi dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai definisi teori persinyalan. Teori persinyalan 

adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan sebagai upaya untuk menghindarkan perubahan harga 
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saham yang berdampak merugikan bagi perusahaan (target 

penerimaan investasi tidak tercapai) dengan cara memberikan 

informasi mengenai kinerja perusahaan masa lalu dan prospek di 

masa depan yang sesuai dengan keinginan investor. 

2.1.1.2   Faktor Pendorong Persinyalan 

         Mamduh M. Hanafi (2012) menyatakan bahwa signaling 

theory didasarkan pada asumsi bahwa manajer dan pemegang 

saham tidak mempunyai akses informasi perusahaan yang sama. 

Ada informasi tertentu yang hanya diketahui oleh manajer, 

sedangkan pemegang saham tidak tahu informasi tersebut 

sehingga terdapat informasi yang tidak simetri (asymmetric 

information) antara manajer dan pemegang saham, akibatnya 

ketika kebijakan tertentu dilakukan perusahaan, hal itu dapat 

membawa informasi kepada pemegang saham yang akan 

mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Ridwan S. Sundjaja dan 

Inge Barlian (2002:254) mengemukakan bahwa definisi informasi 

asimetris adalah “suatu situasi dimana manajer dari suatu 

perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dari investor 

tentang operasi dan prospek masa yang akan datang”.  

         Jogiyanto Hartono (2016:609) mengemukakan beberapa 

kondisi yang menyebabkan terjadinya informasi asimetris, yaitu 

“(1) harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses 

yang tidak seragam antara pelaku pasa yang satu dengan 

yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama, (2) 

informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik 

oleh sebagian pelaku-pelaku pasar, dan (3) investor 

mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam 
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mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang 

diterima sehingga melakukan keputusan yang salah 

dalam menilai sekuritas yang bersangkutan”. 

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai faktor yang mendorong dilakukannya 

persinyalan oleh manajemen perusahaan terhadap investor. 

Kesimpulan tersebut adalah pemberian signal oleh perusahaan 

didorong akibat ketidaksesuaian interpretasi yang dilakukan oleh 

investor atas informasi yang sesungguhnya terjadi berkaitan 

dengan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. 

2.1.1.3   Media Persinyalan  

         Informasi asimetris berkaitan dengan penilaian risiko 

perusahaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ridwan S. 

Sundjaja dan Inge Barlian (2002:264) bahwa: 

“Manajer keuangan harus memperhatikan dampak 

kebijakan keuangan yang diputuskannya terhadap 

informasi yang tercantum pada laporan keuangan 

sehingga kemampuan perusahaan untuk menarik dana 

dengan cepat dan pada tingkat yang menguntungkan 

tergantung pada penilaian risiko eksternal dari investor 

melalui laporan keuangan perusahaan yang 

dipublikasikan”. 

           Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan 

merupakan signal yang akan meminimalkan informasi yang tidak 

simetris antara perusahaan dengan investor. Hal ini didukung oleh 

pendapat yang dikemukakan oleh Irham Fahmi (2012:23) bahwa: 

“ditinjau dari sudut pandang manajemen, laporan 

keuangan merupakan media bagi perusahaan untuk 
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mengkomunikasikan kinerja keuangan perusahaan yang 

dikelolanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

sedangkan ditinjau dari sudut pandang pemakai 

(investor), informasi laporan keuangan dapat digunakan 

untuk mengambil keputusan yang rasional dalam praktek 

bisnis yang sehat”. 

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai media persinyalan perusahaan terhadap 

investor. Kesimpulan tersebut adalah  laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan mengandung informasi-informasi 

fundamental saham dan berkaitan dengan kinerja perusahaan 

yang sesungguhnya merupakan media persinyalan untuk 

meminimalkan informasi yang tidak simetris antara investor 

dengan perusahaan.   

2.1.2 Analisis Fundamental Perusahaan 

          Sub bab analisis fundamental perusahaan mengemukakan 

pengertian, kegunaan, dan pendekatan dalam melakukan analisis 

fundamental saham perusahaan. Pengertian beberapa ahli dikutif 

dari jurnal maupun thesis yang menjadi rujukan peneliti. 

Kemudian setelah itu, kesimpulan ditarik dari beberapa 

pengertian ahli tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan guna 

mempermudah pemahaman peneiti maupun digunakan sebagai 

bahan rujukan penelitian selanjutnya. 

2.1.2.1   Pengertian Analisis Fundamental 

           Harmono (2011:56) membagi dua pendekatan dalam 

menentukan nilai intrinsik saham, yaitu “(1) analisis fundamental 
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menggunakan data keuangan perusahaan dan (2) analisis teknikal 

yang menggunakan data pasar”. Cristina Abad, dkk (2004:232) 

mengmukakan bahwa dua pendekatan dalam menentukan nilai 

intrinsik saham tersebut menghasilkan kesimpulan, yaitu :  

“First, we shall calculate an efficiency frontier that 

traces the idealized relationship between standard 

financial indicators and revenues. Stocks at the frontier 

are optimally well managed, converting the various 

financial inputs into maximal revenues. Stocksfalling 

behind the frontier are less well managed. Second, we 

shall calculate an efficiency frontier that traces an 

idealized relationship between various financial data and 

market value. Stocks at the frontier are optimally priced 

in the market. Stocks falling behind the frontier are 

valued less favorably”. 

          Definisi analisis fundamental dari Baruch Lev dan S. Ramu 

Thiagarajan (1993:190) menyatakan bahwa “Fundamental 

analysis is aimed at determining the value of corporate securities 

by a careful examination of key value-drivers, such as earnings, 

risk, growth, and competitive position”. Definisi lainnya dari Joao 

Cunha (2016:1) mengemukakan bahwa analisis fundamental 

saham adalah  

“The fundamental analysis is one of the basis of value 

investment strategy as it develops efforts  in  achieve  an  

accurate  value  creation  model.  Its  contributions  

enhance  the identification of investment opportunities”.  

         Definisi analisis fundamental saham dari Nikhil Bakshi 

(2008:8) adalah  

“This approach tries to identify promising companies by 

analyzing their fundamental attributes. This includes 
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characteristics such as financial results, growth forecasts 

and anticipated product development. It is important to 

note that this type of analysis is not static; newly released 

financial information, corporate announcements and 

other news can influence the fundamental outlook of a 

company. Fundamental analysis requires expertise in a 

particular sector and is often conducted by professional 

analysts. Their investment recommendations are 

regularly published and updated”. 

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai definisi analisis fundamental saham. 

Kesimpulan tersebut adalah bahwa analisis fundamental adalah 

analisis yang dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan 

sesungguhnya dan menilai kelayakan saham melalui informasi-

informasi yang akurat dalam rangka mengidentifikasi peluang 

untuk berinvestasi. 

2.1.2.2   Kegunaan Analisis Fundamental 

       Elio D’amato (2010:4) mengemukakan tentang kegunaan 

analisis fundamental bahwa “fundamental analysis and financial 

ratio analysis must form the basis of all investment decisions, 

because without knowing the true financial position of a company 

you are purely speculating”. Pendapat lain dari Zusana Baresa 

dkk (2013:50) bahwa kegunaan analisis fundamental adalah  

“fundamental  analysis  uses  future  and  present  data  

in  order  to  estimate  the  fair  stock market  value  and  

to  predict  future  value.  It  usually  begins  by  

analyzing  the macroeconomic  environment,  analyzing  

sectors  and  then  financial  statements  in  order to 

determine the real value of the company. The aim of the 
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analysis is not only to find a successful  company;  the  

aim  is  to  find  the  companies  that  are  worth  more  

than  other investors  estimate.  On  the  market,  

investors  have  equally  available  information,  but only 

the  most apprehensive are awarded for finding best 

opportunities. Many  findings said  that  professional  

traders  do  not  trade  purely on  the  economic  

fundamentals,  but they  surely  take  them  into  account,  

when  making  decisions.  Fundamental  analysis  is not a 

guarantee that the investor will realize high profits on 

stocks, but certainly has an important role in achieving 

this aim”. 

         Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai definisi kegunaan analisis fundamental 

saham. Kesimpulan tersebut adalah bahwa kegunaan analisis 

fundamental sebagai cara untuk memperoleh informasi berkaitan 

dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya kepada investor 

sebagai dasar dalam menentukan keputusan investasi yang tepat. 

2.1.2.3   Pendekatan Analisis Fundamental 

         Tahapan analisis fundamental dalam menilai saham 

perusahaan terdiri dari tiga, yaitu (1) analisis ekonomi (makro), 

(2) analisis industri (sektoral), dan (3) analisis perusahaan 

(mikro). Analisis makro dilakukan karena kecenderungan adanya 

hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan 

ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Indikator ekonomi 

makro yang mempengaruhi profitabilitas adalah nilai PDB, 

inflasi, tingkat bunga, kurs mata uang, anggaran defisit, investasi 

swasta, dan neraca perdagangan serta pembayaran. Analisis 
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sektoral dilakukan untuk memperbandingkan kinerja dari 

berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja 

yang memberikan prospek paling menjanjikan bagi investor. 

Analisis mikro dilakukan untuk mengetahui gambaran kepada 

investor tentang nilai perusahaan secara individual, karakteristik 

internalnya, kualitas perusahaan, kinerja manajemennya dan 

prospek perusahaan di masa mendatang. Salah satu informasi 

yang bersumber dari data sekunder digunakan investor dalam 

melakukan analisis fundamental adalah laporan keuangan 

perusahaan (Eduardus Tandelilin, 2010).  

        Pascal S. Froidevaux (2004:4-5) mengemukakan pendekatan 

analisis fundamental, yaitu  

“Top  down approach  is  to  use  all  information  

available,  including macroeconomic data, to make an 

investment decision. The stock selection process is based 

on the idea that the stock of the selected company must 

outperform its peers in the industry and the industry must 

outperform other industries. In  contrast  to  the  top-

down  approach,  the  ‘Bottom-up’  approach  to  

fundamental  analysis does not attempt to forecast the 

economic environment. It consists mainly of estimating 

the value  of  a  stock  and  comparing  it  to  its  current  

market  price.  If  a  stock  is  significantly undervalued,  

it  is  considered  a  buying  candidate  independent  of  

future  market  or macroeconomic  conditions”.   

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai pendekatan analisis fundamental saham. 

Analisis fundamental dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

pertama, menggunakan pendekatan top-down yang 
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mempertimbangkan semua informasi dan tahapan analisis makro, 

sektoral, dan mikro. Sedangkan cara kedua, menggunakan 

pendekatan bottom-up yang hanya mempertimbangkan cakupan 

informasi mikro.  

2.1.3    Laporan Keuangan 

          Sub bab laporan keuangan mengemukakan pengertian, 

kegunaan, dan pendekatan dalam melakukan analisis laporan 

keuangan perusahaan. Pengertian beberapa ahli dikutif dari jurnal 

maupun thesis yang menjadi rujukan peneliti. Kemudian setelah 

itu, kesimpulan ditarik dari beberapa pengertian ahli tersebut. 

Penarikan kesimpulan dilakukan guna mempermudah 

pemahaman peneiti maupun digunakan sebagai bahan rujukan 

penelitian selanjutnya. 

2.1.3.1   Pengertian Laporan Keuangan 

         Martono dan agus (2010:51) menyatakan bahwa laporan 

keuangan adalah “iktisar mengenai keadaan keuangan suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu”. Pendapat lain dari 

Yuliandiny Ekawaty (2015:10) mengemukakan bahwa definisi 

laporan keuangan adalah 

 “suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

memberikan segala informasi mengenai keuangan 

perusahaan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri 

sebagai bahan evaluasi maupun bagi pihak di luar 

perusahaan yaitu investor sebagai bahan pertimbangan 

untuk menginvestasikan hartanya”. 
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           Pendapat lain dari Farida Efriyanti, dkk (2012:302) 

mengemukakan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah  

“hasil dari proses akuntansi yang  dapat  digunakan  

sebagai  alat  untuk  berkomunikasi  antara  data  

keuangan  atau  aktivitas  suatu perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut”.  

           Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2003:606) 

mengemukakan definisi laporan keuangan adalah 

 “setiap jenis laporan keuangan yang meringkas status 

keuangan suatu perusahaan untuk membantu dalam 

pembuatan keputusan manajerial. Laporan keuangan 

terbagi menjadi tiga kategori, yaitu laporan neraca, laba 

rugi, dan arus kas”. 

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai definisi laporan keuangan. Kesimpulan 

tersebut adalah laporan keuangan merupakan laporan yang 

menyajikan iktisar atau ringkasan mengenai keadaan keuangan 

suatu perusahaan dalam bentuk laporan neraca, laba rugi, dan arus 

kas yang dapat dijadikan evaluasi kinerja perusahaan bagi 

manajer secara internal maupun sebagai bahan informasi yang 

digunakan oleh investor dalam menilai kelayakan perusahaan 

untuk berinvestasi maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan 

atas informasi bersangkutan. 

2.1.3.2   Kegunaan Laporan Keuangan  

           Tujuan laporan keuangan yang dikemukakan oleh Irham 

Fahmi (2011:5) adalah 
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 “laporan keuangan akan memberikan informasi 

keuangan sebagai salah satu sumber untuk mendukung 

penguatan dalam pengambilan keputusan bagi 

manajemen perusahaan dan kepada pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap 

perusahaan”. 

           Pendapat lain yang dikemukakan oleh Eduardus Tandelilin 

(2010:365) menyatakan bahwa:  

“laporan keuangan sangat berguna bagi investor untuk 

menentukan keputusan investasi yang terbaik dan 

menguntungkan. Berdasarkan analisis terhadap informasi 

laporan keuangan, investor bisa mengetahui 

perbandingan antara nilai intrinsik saham perusahaan 

dibanding harga pasar saham perusahaan bersangkutan, 

dan atas dasar perbandingan tersebut investor akan bisa 

membuat keputusan apakah membeli atau menjual saham 

bersangkutan”. 

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai kegunaan laporan keuangan. Kesimpulan 

tersebut adalah bahwa informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan berguna secara internal untuk membantu manajer dalam 

pengambilan keputusan dan secara eksternal khususnya investor 

membantu dalam menentukan pilihan investasi yang layak dan 

menguntungkan. 

2.1.3.3   Analisis Laporan Keuangan 

         Analisis rasio keuangan digunakan dalam menganalisis 

laporan keuangan perusahaan. Ridwan S. Sundjaja dan Inge 

Barlian (2004:128-130) mengemukakan bahwa dalam analisis 

rasio keuangan dilakukan beberapa pendekatan, yaitu  
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“(1) membandingakn rasio keuangan antar perusahaan 

yang berbeda namun dalam rentang waktu yang sama, (2) 

membandingkan rasio keuangan hanya untuk satu 

perusahaan namun dalam rentang waktu yang berbeda, 

(3) gabungan dari dua pendekatan sebelumnya,yaitu 

dengan membandingkan rasio keuangan antar beberapa 

perusahaan dan dalam rentang waktu yang berbeda”. 

         Irham Fahmi (2012) membagi rasio keuangan ke dalam 

beberapa kelompok rasio keuangan, yaitu (1) rasio likuiditas yaitu 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutangnya (Griffin dan Ebert, 2003), (2) rasio leverage adalah 

rasio yang mengukur seberapa besar utang membiayai 

operasional perusahaan, (3) rasio aktivitas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengevaluasi penggunaan aset suatu perusahaan 

oleh manajemennya, (4) rasio profitabilitas adalah rasio yang 

mengukur pendapatan potensial suatu perusahaan, (5) rasio 

pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di 

dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum, 

(6) rasio nilai pasar adalah rasio yang menggambarkan kondisi 

yang terjadi di pasar. Osama Samih Shaban (2014:2) 

mengemukakan bahwa kegunaan rasio keuangan adalah  

“Ratio analysis  is one  of  the  main  financial  indicators 

extracted  from  financial statement analysis  that  is  used  

to  obtain  a  quick  indication  of  a  firm's  financial 

performance in several key areas. Ratio Analysis as a tool 

possesses several important features. The data, which are 

provided by financial statements, are readily available. 

The computation of ratios  facilitates the comparison of 

firms  which  differ  in  size. Ratios can be used to 
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compare a firm's financial performance with industry 

averages. In  addition, ratios can be  used  in  a  form  of  

trend  analysis  to  identify  areas where performance has 

improved or deteriorated over time”. 

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai pendekatan dalam analisis laporan 

keuangan. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan rasio kuangan seperti rasio  likuiditas, 

leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan rasio nilai 

pasar. Perhitungan rasio keuagan dapat dilakukan secara time 

series, cross section, maupun gabungan dari keduanya. Analisis 

rasio keuangan mampu memberikan indikasi secara cepat 

mengenai gambaran kinerja keuangan perusahaan. 

2.1.4      Profitabilitas 

          Sub bab analisis fundamental perusahaan mengemukakan 

pengertian, kelebihan rasio profitabilitas, dan metode pengukuran 

dalam melakukan analisis profitabilitas perusahaan. Pengertian 

beberapa ahli dikutif dari jurnal maupun thesis yang menjadi 

rujukan peneliti. Kemudian setelah itu, kesimpulan ditarik dari 

beberapa pengertian ahli tersebut. Penarikan kesimpulan 

dilakukan guna mempermudah pemahaman peneiti maupun 

digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya. 

2.1.4.1   Pengertian Profitabilitas 

           Irham Fahmi (2012:135) mengemukakan bahwa rasio 

profitabilitas adalah  
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“rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi”. 

          Pengertian yang dikemukakan oleh Khairudin dan Erena 

Dewi (2015:67) bahwa :  

“Profitabilitas merupakan suatu tolak ukur dalam 

menentukan keberhasilan dari suatu perusahaan. Karena 

apabila suatu perusahaan memiliki tingkat profit yang 

tinggi itu berarti perusahaan tersebut dapat dikatakan 

telah berhasil dalam menjalankan kegiatan operasional 

maupun bersaing dalam pasar. Profitabilitas memiliki arti 

yang penting dalam usaha untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka 

panjang”.    

        Definisi rasio profitabilitas menurut Harmono (2011:109) 

adalah “rasio yang menggambarkan kinerja fundamental 

perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi 

perusahaan dalam memperoleh laba”. Pendapat lain dari Syamsu 

Rizal dan Fira Permatasari (2015:83) mengemukakan definisi 

rasio profitabilitas, yaitu  

“rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, 

profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut”.  

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai definisi rasio profitabilitas. Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan perusahaan yang ditunjukan oleh kinerja dalam 
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memperoleh keuntungan melalui penjualan dan investasi 

sekaligus menggambarkan efektifitas dan prospek perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk masa 

mendatang. 

2.1.4.2   Kelebihan Rasio Profitabilitas 

           Harahap (2010) dalam Yuliandiny Ekawaty (2015:15) 

mengemukakan kelebihan rasio profitabilitas, yaitu  

“(1) rasio mudah dibaca dan ditafsirkan, (2) pengganti 

yang lebih sederhana dari informasi laporan keuangan 

yang rinci dan runut, (3) memberikan informasi tentang 

posisi perusahaan di tengah industri lain, (4) lebih mudah 

untuk melihat perkembangan secara periodik, dan (5) 

lebih mudah melihat trend perusahaan dan melakukan 

prediksi di masa mendatang”. 

2.1.4.3   Metode Pengukuran Profitabilitas 

           Rasio perhitungan rasio keuangan yang digunakan untuk 

menunjukan tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari sejumlah dana dan aktiva yang 

diinvestasikan oleh perusahaan. Pengukuran profitabilitas dapat 

menggunakan beberapa indikator seperti laba operasi, laba bersih, 

tingkat pengembalian investasi atau aktiva dan tingkat 

pengembalian ekuitas pemilik. Pengukuran profitabilitas 

dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan 

sebagaimana yang kemukakan oleh Brigham & Houston (2010) 

yaitu: (1) margin laba atas penjualan (profit margin on seles). 

Diukur dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan yang 

mana akan menunjukkan persentase laba per nilai penjualan. 
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Margin laba yang optimal terjadi apabila presentase margin laba 

yang tinggi didukung oleh tingkat penjualan yang tinggi, sehingga 

memberikan kemungkinan bahwa tingkat pengembalian atas 

investasi pemegang saham juga tinggi. (2) kemampuan dasar 

untuk menghasilkan laba (basic earning power - BEP). Diukur 

dengan cara membagi keuntungan sebelum beban bunga dan 

pajak (EBIT) dengan total aktiva. Rasio ini menunjukan 

kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi. 

Semakin tinggi tingkat persentasenya, maka semakin baik. (3) 

tingkat pengembalian total aktiva. Rasio antara laba bersih 

terhadap total aktiva mengukur tingkat pengembalian total aktiva 

(return on assets - ROA) setelah beban bunga dan pajak. 

Penurunan atau peningkatan nilai Return On Assets Ratio tersebut 

menunjukkan kinerja manajemen perusahaan dalam 

memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan keuntungan 

dibandingkan pada tahun sebelumnya. (4) tingkat pengembalian 

ekuitas saham biasa. Rasio laba bersih terhadap ekuitas saham 

biasa, dimana mengukur tingkat pengembalian atas investasi dari 

pemegang saham biasa (ROE). Nilai rasio ini bisa 

dinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari setiap modal atau saham yang 

diinvestasikan. 

          Beberapa pendekatan digunakan oleh beberapa penelitian 

untuk mengukur variable profitabilitas. Penelitian yang dilakukan 

oleh Dewa Kadek Oka Kusumajaya (2011) dan Rahman Rusdi 

Hamidy (2014) menggunakan ukuran ROE (Return On Equity). 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hermuningsih 

(2013) menggunakan dua ukuran sekaligus yaitu ROE dan ROA. 

Sehingga berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Dewa Kadek Oka Kusumajaya (2011), Rahman Rusdi 

Hamidy (2014), dan Sri Hermuningsing (2013), maka peneitian 

ini menggunakan ukuran yang sama dengan beberapa penelitian 

tersebut yang menggunakan rasio ROE. Rumus untuk 

menghitung rasio ROE adalah sebagai berikut (Eduardus 

Tandelilin, 2010; Irham Fahmi, 2012; Harmono, 2011; Brigham 

dan Houston, 2010; Lukman Syamsuddin, 2007) : “ ��� =

����		
���

�����	�
���
  “................. (Rumus 2.1). 

          Definisi ROE menurut Lukman Syamsuddin (2007) 

menyatakan bahwa ROE (Return On Equity) adalah rasio yang 

mengukur dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik 

perusahaan (baik bagi para pemegang saham biasa maupun saham 

preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam 

perusahaan.  

            Alasan memilih ROE sebagaimana pendapat dari 

Harmono M. Hanafi (2012:51) adalah “ROE mencerminkan 

pengaruh dari seluruh rasio lain dan merupakan ukuran kinerja 

tunggal yang terbaik dilihat dari kacamata akuntansi. ROE yang 

tinggi umumnya memiliki korelasi positif dengan harga saham”. 

Pendapat lain dari Arzac (1986) dalam Miguel Sapiro Vaz Josue 

(2015:6) mengemukakan bahwa  

“As ROE is a profitability ratio that is primarily used to 

evaluate company´s performance, it is a powerful tool 
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with which investors can identify those companies in 

which it is more propitious and advantageous to invest”.  

           Pendapat tersebut juga didukung oleh Ara Hosna, dkk 

(2009:12) yang mengemukakan bahwa : 

“Essentially, ROE indicates the amount of earnings 

generated from equity. The increased ROE may hint that 

the profit is growing without pouring new capital into the 

company. A steadily rising ROE also refers that the 

shareholders are given more each year for their 

investment. All in all, the higher ROE is better both for 

the company and the shareholders. In addition, ROE 

takes the retained earnings from the previous periods into 

account and tells the investors how efficiently the capital 

is reinvested”. 

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai kegunaan menggunakan return on equity. 

Semakin tinggi return on equity akan memberikan signal kepada 

investor bahwa modal yang mereka tanamkan menghasilkan laba 

yang terus tumbuh tanpa menanamkan modal baru sekaligus 

sebagai signal kepada calon investor lain untuk memilih 

perusahaan yang bersangkutan dalam menanamkan modalnya. 

2.1.5     Tingkat Pertumbuhan  

         Sub bab tingkat pertumbuhan mengemukakan pengertian, 

kelebihan, dan pendekatan atau metode pengukuran dalam 

melakukan analisis tingkat pertumbuhan perusahaan. Pengertian 

beberapa ahli dikutif dari jurnal maupun thesis yang menjadi 

rujukan peneliti. Kemudian setelah itu, kesimpulan ditarik dari 

beberapa pengertian ahli tersebut. Penarikan kesimpulan 
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dilakukan guna mempermudah pemahaman peneiti maupun 

digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya. 

2.1.5.1   Pengertian Tingkat Pertumbuhan  

         Irham Fahmi (2012:137), mengemukakan bahwa rasio 

pertumbuhan adalah “rasio yang mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di 

dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum”. 

Sedangkan definisi lainnya dari Growth opportunity sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Mai (2006) dalam Sri Hermuningsing 

(2013) adalah  

 “peluang pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan 

atau perubahan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

dimana besaran ini mengukur sejauh mana laba per 

lembar saham suatu perusahaan dapat ditingkatkan oleh 

leverage”. 

           Pendapat lain dari Ginanjar Indra Kusuma (2012:3) 

mengemukakan bahwa definisi rasio pertumbuhan adalah  

“tingkat pertumbuhan (growth) pada dasarnya 

mencerminkan produktivitas  perusahaan dan merupakan 

suatu harapan yang diinginkan oleh pihak internal 

(manajemen) maupun pihak eksternal (investor dan 

kreditor) perusahaan”.  

         Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai definisi tingkat pertumbuhan. Tingkat 

pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan 

produktifitas perusahaan melalui peluang pertumbuhannnya di 
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masa depan dan kemampuannya dalam mempertahankan posisi di 

dalam persaingan. 

2.1.5.2   Metode Pengukuran Tingkat Pertumbuhan  

          Terdapat beberapa ukuran variabel tingkat pertumbuhan 

dalam penelitian Irham Fahmi (2012:137) yaitu pertumbuhan dari 

segi Sales, earning after tax (EAT), laba per lembar saham, 

dividen per lembar saham dan harga pasar per lembar saham serta 

pertumbuhan aktiva (Cooper, 2008). Metode pengukuran variabel 

tingkat pertumbuhan dalam penelitian ini menggunakan ukuran 

yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Eli Safrida 

(2008) dan Dewa Kadek Oka Kusumajaya (2011) yaitu 

pertumbuhan perusahaan diukur dengan menggunakan  

pertumbuhan  total aktiva. Cooper et al. (2008) dalam Pontus 

Slotte (2011:15) mengemukakan keunggulan rasio pertumbuhan 

aktiva, yaitu “asset growth with a simple measure of previous 

years’ growth in company’s total assets and their able to capture 

all components of firm’s total investment and financing 

activities”. Sedangkan definisi pertumbuhan  aktiva adalah selisih 

total aktiva yang dimiliki perusahaan pada periode sekarang 

dengan periode sebelumnya terhadap total aktiva periode 

sebelumnya pada perusahaan sub sektor industri tekstil dan 

garmen tahun 2006 - 2015. Cooper (2008) dalam Pontus Slotte 

(2011:25) mengemukakan satuan pengukuran pertumbuhan total 

aktiva dalam persentase sebagai berikut: 

“�����������	���� 	�!�"#� =
���� 	�$$��%���� 	�$$���&'

(��� 	�$$���&'

	×
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'**%, dimana simbol ���� 	�$$���%' mewakili dari total aktiva 

satu periode sebelum periode t”...............(rumus 2.2). 

        Pola – pola kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan pada 

variabel tingkat pertumbuhan ini sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Mai (2006) dalam Sri Hermuningsing (2013) adalah : (1) 

perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung mendanai 

operasionalnya dengan saham dan menerapkan kebijakan 

menahan laba karena membutuhkan dana lebih banyak dan 

meningkatkan utangnya, (2) perusahaan dengan pertumbuhan 

yang rendah mendanai operasionalnya cenderung dengan 

menerbitkan utang jangka panjang (obligasi). Dewa Kadek Oka 

Kusumajaya (2011:96) mengemukakan kegunaan rasio tingkat 

pertumbuhan bahwa :  

“tingkat pertumbuhan adalah dampak atas arus dana 

perusahaan dari  perubahan operasional  yang disebabkan 

oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha. 

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak 

internal maupun eksternal perusahaan, karena 

pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi 

perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, 

pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda 

perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan dan 

investor akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate 

of return) dari investasi yang dilakukan menunjukkan 

perkembangan yang baik”.  

 

2.1.6      Nilai Perusahaan 

        Sub bab nilai perusahaa mengemukakan pengertian, 

klasifikasi nilai perusahaan, dan metode pengukuran nilai 
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perusahaan. Pengertian beberapa ahli dikutif dari jurnal maupun 

thesis yang menjadi rujukan peneliti. Kemudian setelah itu, 

kesimpulan ditarik dari beberapa pengertian ahli tersebut. 

Penarikan kesimpulan dilakukan guna mempermudah 

pemahaman peneiti maupun digunakan sebagai bahan rujukan 

penelitian selanjutnya. 

2.1.6.1   Pengertian Nilai Perusahaan 

        Nilai perusahaan adalah nilai harga saham perusahaan yang 

terbentuk berdasarkan titik ekuilibrium harga pasar yang menjadi 

refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara 

riil (Harmono, 2011). Pendapat lain seperti yang disampaikan 

oleh Keown (2004) juga menyatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan nilai pasar atas surat berharga utang dan ekuitas 

perusahaan yang beredar. Brigham & Houston (2010) 

berpendapat bahwa tingginya harga saham mencerminkan pula 

tingginya nilai perusahaan. Sehingga kinerja yang baik adalah 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham. Suatu perusahaan dikatakan 

mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. 

Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai sahamnya. Jika nilai 

sahamnya tinggi bisa dikatakan bahwa nilai perusahaannya juga 

baik, karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para 

pemegang saham. 
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          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai definisi nilai perusahaan, bahwa nilai 

perusahaan merupakan  nilai yang diukur dari kinerja perusahaan 

yang tercermin pada surat berharga dan equitas yang terbentuk 

berdasarkan titik equilibrium harga pasar.  

2.1.6.2   Klasifikasi Nilai Perusahaan 

         Weston dan Copeland (1992) mengemukakan bahwa nilai 

perusahaan dapat direfleksikan melalui tiga cara, yaitu (1) nilai 

buku adalah nilai yang menunjukan aktiva bersih yang dimiliki 

pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham, (2) nilai 

likuiditas adalah nilai yang menunjukan jumlah yang dapat 

direlisasikan jika sebuah atau sekelompok aktiva dijual secara 

terpisah dari organisasi yang telah menggunakannya, (3) nilai 

pasar adalah harga dari saham di pasar bursa pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar (Jogiyanto Hartono, 2016). 

Dalam investasi, nilai pasar dibandingkan dengan nilai intrinsik 

saham (nilai saham sebenarnya). Tindakan-tindakan menciftakan 

kesejahteraan maksimum perusahaan menurut Hessel Nogi S. 

Tangkilisan (2002) adalah sebagai berikut : (1) menghindari 

risiko yang tinggi yaitu perusahaan perlu menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan dengan cara menghindar dari risiko tinggi atas 

proyek jangka panjang yang dilakukannya. (2) membayarkan 

dividen dimana membayarkan dividen secara wajar akan 

membuat perusahaan dapat menarik investor sehingga dapat 

menjaga nilai perusahaan. Misalnya saat perusahaan pada tingkat 
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maturity, penerimaan dana sudah semakin besar dan kebutuhan 

pemupukan dana tidak begitu besar, maka sewajarnya dividen 

yang dibagikan dapat diperbesar. (3) mengusahakan 

pertumbuhan, dimana apabila volume penjualan yang luas, stabil 

dan diversifikasi yang luas dapat menghindarkan perusahaan dari 

resesi dunia bisnis, perubahan preferensi konsumen maupun 

penurunan permintaan. Sehingga pertumbuhan harus selalu 

diusahakan untuk ditingkatkan. (4) mempertahankan tingginya 

harga pasar saham dimana perusahaan harus terus meningkatkan 

kinerja fundamentalnya sehingga mencerminkan petunjuk sebagai 

tempat penanaman modal yang ideal sehingga dapat mendorong 

masyarakat untuk menanamkan modalnya di perusahaan. 

2.1.6.3   Metode Pengukuran Nilai Perusahaan  

          Irham Fahmi (2012:138) mengemukakan beberapa 

pendekatan analisis rasio dalam penilaian market value, terdiri 

dari pendekatan price earning ratio (PER), price book value ratio 

(PBV), book value per share (BVS), deviden yield ratio, dan 

deviden payout ratio (DPR). Berdasarkan pada penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Dewa Kadek Oka Kusumajaya 

(2011), Rahman Rusdi Hamidy (2014) dan Sri Hermuningsing 

(2013), maka nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan ukuran rasio yang sama yaitu PBV. Rumus untuk 

menghitung PBV adalah sebagai berikut (Irham Fahmi, 2012; 

Harmono, 2011; Lukman Syamsuddin, 2007; Brigham dan 

Houston, 2010)  ”�,- =
.�

	/�
 , Price Book Value diwakili oleh 
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simbol PBV, sedangkan harga pasar per lembar dilambangkan 

dengan simbol Ps, dan BVS mewakili nilai buku per lembar 

saham”...........(rumus 2.3). Lukman Syamsuddin (2007) 

menyatakan bahwa : 

“Nilai buku per lembar saham menunjukan suatu 

perkiraan nilai dari setiap lembar saham biasa yang 

didasarkan atas asumsi bahwa semua aktiva perusahaan 

dapat dilikuidasi menurut nilai yang dicatat berdasarkan 

sistem akuntansi dan nampak di dalam neraca 

perusahaan”. 

          Rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan atau 

price book value (PBV), menunjukkan tingkat kemampuan 

perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. PBV yang tinggi mencerminkan harga saham 

yang tinggi dibandingkan nilai buku perlembar saham. Semakin 

tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan menciptakan 

nilai bagi pemegang saham. Keberhasilan perusahaan 

menciptakan nilai tersebut tentunya memberikan harapan kepada 

pemegang saham berupa keuntungan yang lebih besar pula (Agus 

Sartono, 2002). Price to book value yang tinggi akan membuat 

pasar percaya atas prospek perusahaan kedepan. Situs qmarks 

wordpress.com (2010) mengemukakan beberapa keunggulan dari 

rasio PBV, yaitu 

 “(1) Book value is a cumulative amount that is usually 

positive even the P/E multiple is negative because of 

negative earnings. Ergo P/BV can be used when P/E can 

not, (2) Book value is more stable than EPS, so it may be 

more useful than P/E when EPS is volatile, (3) For 

marked to market firm assets, P/BV is more useful the 
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P/E multiple, (4) Sometimes P/BV is useful in valuing 

companies that are expected to go out of business” 

          Brigham dan Houston (2010) juga mengemukakan 

beberapa keunggulan PBV, yaitu (1) nilai buku memiliki ukuran 

yang relatif stabil yang dapat diperbandingkan dengan harga 

pasar. (2) nilai buku memberikan standar akuntansi yang 

konsisten untuk semua perusahaan. PBV dapat diperbandingkan 

antara perusahaan-perusahaan yang sama sebagai petunjuk under 

atau over valuation. (3) perusahaan dengan nilai earning negatif 

tidak bisa diukur dengan menggunakan PER, melainkan hanya 

bisa diukur dengan PBV. Stephen H. Penman (1997:13) 

mengemukakan keunggulan rasio PBV dibandingkan dengan 

rasio PER, yaitu :  

“Penman’s predictions and the empirical results indicate 

that PER do not effectively predict future growth in 

earnings because the growth rate in future earnings 

depends largely on the current (oftentransitory) profit 

level. Current PBV are, however, related to future 

growth, which is reflected in the growth in book value 

through the addition of future earnings. PBV, which are 

not affected by current earnings, are a better measure of 

future ROE than are PER”. 

          Pendapat dari beberapa ahli tersebut menghasilkan 

kesimpulan mengenai keunggulan rasio PBV dibandingkan 

dengan rasio lain yang tergolong dalam rasio pasar, yaitu ukuran 

PBV relatif lebih stabil dan memiliki standar pengukuran yang 

konsisten untuk setiap jenis perusahaan serta kemampuannya 
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lebih efektif dalam memperkirakan pertumbuhan (prospek) 

perusahaan di masa mendatang. 

2.2   Kerangka Pemikiran  

           Sub sektor industri tekstil dan garmen merupakan sub 

sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap 

perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja 

maupun dari sumbangan pendapatannya terhadap pendapatan 

nasional. Dengan begitu pentingnya sub sektor ini, maka 

perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sub sektor ini 

dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya terutama 

dikarenakan kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Persepsi masyarakat terhadap kinerja perusahaan tercermin pada 

nilai sahamnya. Apabila nilai sahamnya baik maka dapat 

diartikan nilai perusahaan pun baik di mata masyarakat.  

         Data yang diperoleh dari situs IDX.com menunjukan nilai 

perusahaan yang diukur dengan rasio PBV selalu menghasilkan 

nilai rata-rata  PBV = < 1 X (kali) selama sembilan tahun terakhir 

dan terus mengalami tren penurunan selama periode tersebut, 

yang mana nilai PBV tersebut selalu lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan sub sektor industri lain maupun sektor 

aneka industrinya. Hal ini menunjukan bahwa nilai perusahaan di 

sub sektor industri tekstil dan garmen dipersepsikan rendah dan 

dipandang sektor tersebut memiliki prospek di masa depan yang 

tidak mumpuni. Namun nilai PBV = < 1 X (kali) ini juga 

menunjukan bahwa nilai buku sektor ini lebih tinggi 
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dibandingkan dengan harga pasar sahamnya (undervalued atau 

murah). Menurut teori, investor akan cenderung membeli saham 

di saat harga saham murah dan menjualnya ketika harganya 

kembali tinggi. Namun demikian, menurut data pergerakan harga 

sahamnya sub sektor ini mengalami penurunan selama sembilan 

tahun terakhir. Dengan kata lain, harga saham murah sub sektor 

ini ternyata tidak diikuti dengan minat investor menanamkan 

dananya di sub sektor ini. Sehingga sebagai investor, analisis 

fundamental saham perlu dilakukan untuk menilai kinerja 

perusahaan di sektor ini dalam menaikan nilai perusahaan melalui 

rasio PBVnya. Sri Hermuningsih (2013), menggemukakan faktor 

– faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

profitabilitas dan tingkat pertumbuhan. 

 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

           Bhattacarya (1979) dalam Rahman Rusdi Hamidy (2014) 

mengemukakan kaitan antara signalling theory dengan 

profitabilitas, bahwa  

“profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan yang bagus sehinggga investor akan 

merespon positif dengan cara meningkatkan permintaan 

saham perusahaan tersebut sehingga nilai perusahaan 

akan meningkat”.        

            Penelitian Alfredo Mahendra (2011) dan Ginanjar Indra 

Kusuma, dkk (2012) menyimpulkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman Rusdi 
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Hamidy (2014) mengenai Pengaruh Struktur Modal Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel 

Intervening Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Di Bursa 

Efek Indonesia menghasikan kesimpulan bahwa profitabilitas 

berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap terjadi penambahan  pendapatan  

bersih  dari  perusahaan  maka  profitabilitas  akan  meningkat, 

karena peningkatan profitabilitas ini maka terjadi peningkatan 

harga saham sehingga nilai perusahaan juga meningkat. 

Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Dewa Kadek Oka Kusumajaya (2011) mengenai Pengaruh 

Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 

Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan 

Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia menghasikan kesimpulan 

bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap nilai 

perusahaan, sehingga perusahaan perlu memperhatikan dan terus 

meningkatkan ROE dengan cara meningkatkan labanya. 

Pertumbuhan ROE menunjukkan prospek perusahaan yang 

semakin baik karena berarti adanya potensi peningkatan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor serta akan mempermudah 

manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk 

saham.  Pendapat yang sama dari Sri Hermuningsih (2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Growth 

Opportunity, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Publik di Indonesia menyatakan bahwa profitabilitas 
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berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan 

penjelasan teori dan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut : 

01      

:   

Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada sub sektor industri tekstil dan garmen 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-2015. 

Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Terhadap Nilai Perusahaan  

         Agus Sartono (2002) mengemukakan bahwa semakin cepat 

pertumbuhan suatu perusahaan maka semakin besar kebutuhan 

dana yang dibutuhkan untuk melakukan ekspansi bisnis, sehingga 

kebutuhan dana yang semakin besar akan mendorong perusahaan 

untuk menahan laba untuk digunakan sebagai pembiayaan 

investasi. Sejalan dengan itu, Hasnawati (2005) dalam Muhamad 

Umar Mai (2012) mengemukakan bahwa dalam Signalling theory  

pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga 

akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan.      

           Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Kadek Oka 

Kusumajaya (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh Struktur 

Modal dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas 

dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa 

Efek Indonesia”, menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan 

perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap  nilai  perusahaan. Hal 

ini menunjukan bahwa  setiap  adanya  peningkatan  aset  yang  
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dimiliki  oleh  suatu perusahaan  merupakan  suatu  sinyal  yang  

positif  bagi  investor bahwa  manajemen  telah  mampu  

mengelola perusahaan dengan baik. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian Hermuningsih (2013) yang menghasikan 

kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan berpengaruh secara 

positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukan 

semakin tinggi tingkat pertumbuhan maka semakin besar pula 

nilai perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil 

penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut : 

02    :           Tingkat pertumbuhan memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada sub sektor industri tekstil dan 

garmen yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-

2015. 

  Pengaruh Profitabilitas dan Tingkat Pertumbuhan 

Terhadap Nilai Perusahaan 

          Sri Hermuningsih (2013) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur 

Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Publik di 

Indonesia“, menghasilkan temuan empiris yaitu variabel 

profitabilitas dan growth opportunity berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini berarti, semakin besar 

profitabilitas dan semakin tinggi peluang pertumbuhan, maka 

semakin besar pula nilai perusahaan tersebut. Berdasarkan 



47 

 

penjelasan teori dan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut : 

03 :  Profitabilitas dan tingkat pertumbuhan memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada sub sektor industri tekstil 

dan garmen yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-

2015. 

         Kesimpulan berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang 

didapat dari penelitian terdahulu, maka posisi penelitian ini 

adalah melanjutkan penelitian dari Dewa Kadek Oka Kusumajaya 

(2011), Rahman Rusdi Hamidy (2014), Eli Safrida (2008), dan 

Sri Hermuningsing (2013) dengan membandingkan apakah 

terdapat perbedaan pengaruh strukur Profitabilitas (ROE) dan 

tingkat pertumbuhan (rasio pertumbuhan total aktiva) Terhadap 

Nilai Perusahaan (PBV) pada perusahaan yang tergabung dalam 

sub sektor industrI tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. 

          Dari uraian dan penelitian terdahulu tersebut di atas, maka 

kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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