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ABSTRAK 

 
Resti Nur Alviani, NIM 1622100043, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul skripsi: “Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Investment 

Opportunity Set terhadap Nilai Perusahaan  Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2018”. 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk menguji: (1) pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018, (2) 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2018, (3) pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018, (4) pengaruh investment 

opportunity set terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2018. 

Populasi dalam penlitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

menggunakan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 62 perusahaan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  tahun 2018. 

Sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan investment opportunity set 

berpengaruh posif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2018. 

 

Kata kunci: profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal, investment 

opportunity set, nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 

 
Resti Nur Alviani, NIM 1622100043, Accounting Departement Faculty of 

Economics, Widya Dharma Universty Klaten, Thesis Title: “Effects of 

Profitability, Company Size, Capital Structure, and Investment Opportunity Set 

on Corporate Values In Manufacturing Companies Listed on the Indonesian 

Stock Exchange In 2018”. 

The purpose of this study is to examine: (1) The effect of profitability on 

firm value in manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange 

in 2018, (2) the effect of company size on firm value in manufacturing companies 

listed on the IDX in 2018, (3) the effect of capital structure on firm value in 

manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018, (4) 

the effect of investment opportunity set on firm value in manufacturing companies 

listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018. 

The population in this study were manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2018. The samples in this study were taken using 

puposive sampling obtained a sample of 62 companies. The data used in this study 

is secondary data obtained from the financial reports of manufacturing companies 

listed on the Stock Exhange in 2018.  

The results of this study indicate that capital structure have no effect on the 

value of the company in manufacturing companies listed on the indonesian Stock 

Exchange in 2018. While profitability, company size, and investment opportunity 

set have a positive effect and significant on company value. 

 

Key words: profitability, company size, capital structure, investment  opportunity 

set, company value.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang terdiri dari 

sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Perusahaan mempunyai tujuan utama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan 

secara berkelanjutan. Perekonomian yang begitu pesat pada masa sekarang ini 

menjadikan perusahaan melakukan berbagai strategi demi menciptakan nilai 

perusahaan yang baik sebagai cerminan dari kondisi perusahaan. Samosir 

(2017) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia 

dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai 

perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi maka 

akan diikuti dengan tingginya kemakmuran bagi para pemegang saham. 

Semakin tinggi harga saham maka akan semakin tinggi juga kemakmuran 

para pemilik saham. Nilai perusahaan merupakan presepsi investor terhadap 

keberhasilan perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Harga saham 

yang tinggi  membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang 

tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya kepada kinerja perusahaan 

saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba atas kegiatan penjualan suatu perusahaan. Profitabilitas menjadi norma 

ukuran bagi perusahaan, karena kinerja keuangan dalam mengelola 
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manajemen dapat digambarkan dengan profitabiltas. Profitabilitas merupakan 

indikator yang sering digunakan untuk melihat nilai dari sebuah perusahaan. 

Lumoly dkk (2018) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal 

saham yang tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat 

menghasilkan dana pada perusahaan yang lebih banyak sehingga dapat 

digunakan untuk kebutuhan investasi dan kegiatan operasional perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan diminati 

investor. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan harga 

saham perusahaan tersebut juga semakin meningkat. Tingginya profitabilitas 

perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan tergantung dari bagaimana 

presepsi investor terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Febriana (2016), Samosir (2017), Dhani dan Utama 

(2017), Indriyani (2017), dan Lumoly dkk (2017) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Manopo dan Arie (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Ukuran perusahaan merupakan gambaran keseluruhan aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Rahayu dan Sari (2018) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki perusahaan. 

Semakin besar perusahaan maka akan semakin banyak dana yang dibutuhkan 

untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan 
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maka semakin transparan dalam mengungkapkan kinerja perusahaan kepada 

pihak eksternal, dengan demikian perusahaan akan lebih mudah mendapatkan 

pinjaman. Febriana (2016), Wulandari dan Wiksuana (2017), dan penelitian 

yang dilakukan oleh Rahayu dan Sari (2018) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh  Manoppo dan Arie (2016), Suwardika 

dan Mustanda (2017),  Indriyani (2017) dan Lumoly dkk (2018) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Besar 

kecilnya perusahaan biasanya mempengaruhi penilaian seorang investor 

untuk invesatsi di suatu perusahaan.  

Struktur modal merupakan gambaran pembiayaan permanen 

perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Sari 

(2017)  menyatakan bahwa struktur modal adalah perbandingan atau 

imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukan oleh 

perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri. Struktur modal 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena baik buruknya 

struktur modal akan berdampak langsung terhadap posisi keuangan. Struktur 

modal merupakan salah satu faktor yang menentukan nilai perusahaan. 

Struktur modal yang kurang baik dapat menimbulkan biaya bagi perusahaan 

serta dapat mengakibatkan suatu perusahaan tidak efisien. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Manoppo dan Arie (2016), Febriana (2016),  dan Sari 

(2017) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh Dhani dan Utama (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Syardiana, 

Rodoni dan Putri (2015) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Invesment opportunity set merupakan hubungan antara pengeluaran 

saat ini atau masa mendatang sebagai hasil keputusan investasi untuk 

menghasilkan suatu nilai perusahaan. Hidayah (2015) menyatakan bahwa 

investment opportunity set (IOS) merupakan keputusan investasi dalam 

bentuk kombinasi antara aktiva yang dimiliki dan pilihan investasi yang akan 

datang dengan net present value (NPV) positif yang akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. Keputusan investasi adalah ketentuan yang sudah dibuat 

perusahaan dalam menggunakan dana yang dimiki dalam aset tertentu dengan 

mengharapkan keuntungan dimasa yang akan datang. Keputusan 

pengalokasian modal ke dalam usulan-usulan investasi yang manfaatnya akan 

direalisasikan di masa yang akan datang harus dipertimbangkan dengan 

cermat. Akibat ketidak pastian di masa yang akan datang, manfaat yang 

diperoleh menjadi tidak pasti, sehingga usulan investasi tesebut mengandung 

risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2015) serta Syardiana, 

Rodoni dan Putri (2015) menyatakan bahwa investment opportunity set 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Senda (2013) dan penelitian yang dilakukan 

oleh Kebon dan Suryanawa (2017) menyatakan bahwa investment 

opportunity set tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya masih 

ditemukan perbedaan pada hasil penelitian dari setiap variabel yang diuji, 

sehingga peneliti ini ingin menguji kembali. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu terletak pada tahun penelitian dan penggunaan variabel. 

Peneliti ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini 

karena perusahaan manufaktur merupakan jenis perusahaan yang paling 

banyak jumlahnya daripada perusahaan lainnya. Pertumbuhan perusahaan 

manufaktur pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 

4,50% daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,28% (Aldila, 2018). 

Pertumbuhan perusahaan yang tinggi juga akan menarik minat para investor, 

karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka nilai perusaan 

akan semakin tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan memberikan 

kemakmuran bagi investor. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dan adanya hasil penelitian terdahulu yang 

tidak konsisten, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Investment 

Opportunity Set terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di BEI Tahun 2018”.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018? 

3. Apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018? 

4. Apakah investment opportunity set berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018. 

2. Untuk menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018. 

3. Untuk menguji pengaruh positif struktur modal terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018. 

4. Untuk menguji pengaruh positif investment opportunity set terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi 

untuk investor maupun calon investor sebagai bahan pertimbangan saat 

melakukan keputusan investasi agar tidak salah dalam memilih 

perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi pihak manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan, 

khususnya yang berkaitan dengan nilai perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan 

ilmu akuntansi, khususnya akuntansi keuangan yang berkaitan dengan 

nilai perusahaan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 

sumber informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya, terutama 

penelitian yang berkaitan dengan nilai perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2018. Semakin meningkat profitabilitas suatu perusahaan, maka 

nilai perusahaan akan semakin tinggi. Profitabilitas yang tinggi 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan di mata investor. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samosir (2017), Dhani 

dan Utama (2017), Indriyani (2017), Febriana (2016) serta Lumoly 

dkk (2018) yang menunjukkan profitabilitas mempunyai pengaruh dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018. Semakin 

besar ukuran perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Pratama dan Wiksuana (2016), Wulandari dan 

Wiksuana (2017), Febriana (2016), Rahayu dan Sari (2018) yang 

menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 
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3. Struktur  modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018. Besarnya tingkat 

struktur modal dalam suatu perusahaan tidak cukup untuk 

mempengaruhi besarnya nilai perusahaan. Tingginya struktur modal, 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dhani dan 

Utama (2017) serta Syardiana, Rodoni dan Putri (2015) yang 

menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

4. Investment opportunity set berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2018. Semakin tinggi kesempatan investasi yang dimiliki 

perusahaan maka akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. 

Perusahaan yang mampu memanfaatkan kesempatan investasi dan 

mampu membuat keputusan yang tepat dapat memaksimalkan laba 

dari hasil investasi tersebut dan dapat menaikan nilai perusahaan di 

mata para investor. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayah (2015) serta Syardiana, 

Rodoni dan Putri (2015) yang menunjukkan investment opportunity 

set mempunyi pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor yang ingin melakukan investasi pada perusahaan 

manufaktur sebaiknya memperhatikan profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan investment opportunity set dalam mengambil 

keputusan pendanaan. Karena variabel tersebut terbukti berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan yang akan 

dilakukan oleh para investor. Dengan demikian para investor dapat 

mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut terutama 

perusahaan manufaktur, layak untuk diberikan investasi modal melalui 

pembelian saham perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan dan menganalisis 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan investment opportunity set. 

Karena variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan sampel 

yang lebih banyak dengan karakeristik yang lebih beragam dari 

berbagai sektor  yang terdaftar di BEI dan memperpanjang periode 

penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian 

tersebut memiliki cakupan yang lebih luas.  
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