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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan dan return on investment (ROI) secara simultan atau pun 

parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Variabel independent yang digunakan dalam penilitian ini adalah struktur 

modal, pertumbuhan perusahaan, dan ROI, sedangkan variabel dependentnya nilai 

perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan lengkap 

yang berakhir 31 desember dengan periode pengamatan tahun 2008 sampai 

dengan 2012, berjumlah 448 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan 

metode purposive sampling berjumlah 12 perusahaan. Pengolahan dan analisis 

data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. 

Pengujian data yang digunakan untuk regresi linier berganda yaitu uji asumsi 

klasik dan hipotesis. 

Hasil penelitian ini membuktikan secara parsial bahwa struktur modal dan 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan ROI berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan 

membuktikan bahwa struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan ROI 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikan 0.000 

< 0.05. Nilai Adjusted R Square menunjukkan hasil sebesar 0.286 yang artinya 

28.6% nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal, pertumbuhan perusahaan 

dan ROI. Sedangkan sisanya 71.4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, ROI, Nilai Perusahaan                                                      

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

 

Dalam dunia usaha saat ini sangat bergantung sekali dengan pendanaan. 

Pendanaan merupakan sumber utama sebuah perusahaan, tanpa pendanaan 

perusahaan tidak akan berjalan dengan yang direncanakan. Banyak sekali 

lembaga-lembaga keuangan yang mengakibatkan dunia usaha mengalami 

kemunduran yang mengakibatkkan kesulitan keuangan akibat dari adanya 

kemacetan kredit dimasa lalu oleh perbankkan dan masalah kelayakan kredit yang 

disetujui. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dengan adanya perencanaan dan 

strategi yang matang maka manager keuangan perusahaan harus bijaksana dalam  

menentukan dan menetapkan struktur modal yang diharapkan perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Keputusan sumber dana yang dipakai untuk memperkuat struktur modal 

suatu perusahaan merupakan keputusan yang sederhana  tetapi memiliki implikasi 

kuat terhadap apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kebutuhan dana 

untuk memperkuat struktur modal suatu perusahaan dapat bersumber dari internal 

dan eksternal, dengan ketentuan sumber dana yang dibutuhkan tersebut bersumber 

dari tempat-tempat yang dianggap aman  (safety position) dan jika dipergunakan 

memiliki nilai dorong dalam memperkuat struktur modal keuangan perusahaan. 

Dengan kata lain dana itu dipakai untuk memperkuat struktur modal perusahaan, 

maka perusahaan mampu mengendalikan modal tersebut secara efektif dan efisien 

serta tepat sasaran (Fahmi,2011:179). 

Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan. 

Pertumbuhan (growth) adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam 

sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang 

sama. Pada umumnya, perusahaan yang tumbuh dengan cepat memperoleh hasil 

positif dalam artian pemantapan posisi di era persaingan, menikmati penjualan 

yang meningkat secara signifikan dan diiringi oleh adanya peningkatan pangsa 

pasar. Perusahaan yang tumbuh cepat juga menikmati keuntungan dari citra 

positif yang diperoleh, akan tetapi perusahaan harus ekstra hati-hati, karena 

kesuksesan yang diperoleh menyebabkan perusahaan menjadi rentan terhadap 

adanya isu negatif. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian penting 

karena dapat menurunkan sumber berita negatif yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan, mengembangkan dan 

membangun kecocokan kualitas dan pelayanan dengan harapan konsumen. 

Pertumbuhan cepat juga memaksa sumber daya manusia yang dimiliki untuk 

secara optimal memberikan kontribusinya. Agar pertumbuhan cepat tidak 

memiliki arti pertumbuhan biaya yang kurang terkendali, maka dalam mengelola 

pertumbuhan, perusahaan harus memiliki pengendalian operasi dengan penekanan 

pada pengendalian biaya (Kusumajaya, 2011). 

Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas 

yang dihasilkan perusahaan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah 

Return on Investment (ROI) yaitu untuk melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberi pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para 

stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat 



sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi, 

“Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, dan Return On 

Investment (ROI) Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012”. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan, dan Return On Investment (ROI) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar  

di BEI periode 2008-2012? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh dari struktur modal, pertumbuhan perusahaan dan Return on 

Investment (ROI) secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang 

sering dikaitkan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan 

juga tinggi. Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat saham 

diperdagangkan di pasar (Fakhrudin and Hadianto, 2001) dalam (Wardani dan 

Hermuningsih, 2009:174).  

Harga saham yang terjadi di pasar modal merupakan harga yang terbentuk 

dari kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di bursa. Oleh karena itu 

sebelum mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham, investor 

berkepentingan untuk menilai harga saham untuk menentukan tingkat keuntungan 

yang diharapkan. Menurut Abdul Halim (2003: 16) dalam ( Priatinah dan 

Kusuma, 2012:53 ), nilai saham terbagi atas tiga jenis yaitu:  

a) Nilai Buku 

 

Nilai buku saham mencerminkan nilai perusahaan, dan nilai perusahaan 

tercermin pada nilai kekayaan bersih ekonomis yang dimilikinya. Nilai buku 

saham bersifat dinamis dan tergantung pada perubahan nilai kekayaan bersih 

ekonomis pada suatu saat. 

 

 

 

 



b) Harga Pasar 

 

Harga pasar adalah harga yang terbentuk di pasar jual beli saham. Harga 

pasar merupakan harga saham yang terjadi karena adanya kekuatan permintaan 

dan penawaran yang terjadi di bursa saham. 

 

c) Nilai Intrinsik 

 

Nilai intrinsik adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. 

Nilai intrinsik saham merupakan nilai sebenarnya dari saham sesuai dengan 

keadaan pasar saham. 

 

Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan price tobook value. Price to 

book value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan 

kedepan. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab 

nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi (Soliha dan Taswan,2002) dalam (Wardani dan Hermuningsih, 2009:174). 

 

2.2 Struktur Modal 

Menurut Riyanto (2013:22) struktur modal adalah pembelanjaan permanen 

dimana mencerminkan perimbangan atau perbandingan antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari 

sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika 

dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih memiliki 

kekurangan (deficit) maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang 

berasal dari luar, yaitu dari utang (debt financing) (Dibiyantoro, 2011).  

Menurut Fahmi (2012:185) struktur modal merupakan gambaran dari 

bentuk proporsi financial yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari 

utang jangka panjang (long term liabilities) dan modal sendiri (shareholders 

equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Dan ini dipertegas 

oleh Jones bahwa struktur modal suatu perusahaan terdiri dari long term debt dan 

shareholders equity, dimana stockholder equity terdiri dari preferred stock dan 

common equity, dan common equity itu sendiri adalah terdiri dari common stock 

dan retained earnings. 

 

2.3 Pertumbuhan Perusahaan 

Menurut Rosma Pakpahan (2010) dalam Nasehah & Widyarti (2012:3) 

pertumbuhan merupakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi 

usahanya dalam perkembangan ekonomi dan industry di dalam perekonomian 

dimana perusahaan tersebut beroperasi . 

Menurut Suhayati dan Anggadini (2009) perusahaan adalah suatu 

organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang 

kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan 

ekonomis manusia. 



Pertumbuhan perusahaan pada penelitian ini diukur dengan  pertumbuhan 

asset. Asset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Semakin besar asset maka diharapkan semakin besar pula hasil 

operasional yang akan dihasilkan. Pertumbuhan yang tinggi menyebabkan 

kebutuhan dana meningkat. Semakin besar tingkat pertumbuhan perusahaan maka 

semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk investasi. Perusahaan yang 

bertumbuh akan membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan 

yang lebih mapan. Penigkatan asset akan diikuti dengan peningkatan hasil 

operasional. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan para investor. Dengan 

demikian maka semakin besar pertumbuhan perusahaan maka PBV perusahaan 

juga akan meningkat. 

Pertumbuhan asset menunjukkan besarnya dana yang dialokasikan oleh 

perusahaan kedalam aktivanya (Joni& Lina, 2010:87). Aktiva merupakan asset 

yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar asset 

diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Tingkat pertumbuhan asset juga akan menunjukkan seberapa besar perusahaan 

mampu membiayai kegiatan usahanya. 

 

2.4 Profitabilitas 

 

Menurut Fahmi (2011:135-137) profitabilitas adalah mengukur efektifitas 

manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 

Kusumawati (2005) dalam Analisa (2011) mengatakan, profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa 

mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Horne 

dan John (2005) mengatakan bahwa, rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis 

yaitu, rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan 

(margin laba kotor dan margin laba bersih), dan profitabilitas dalam kaitannya 

dengan investasi yaitu return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini  adalah sebagai  

berikut : 

 

 

 

 

 



 

  

        H1   

 H2 

H3 

 

 H4 

2.6 Hipotesis Penelitian  

 

Hipotesis adalah dugaan sementara dari hasil penelitian yang masih perlu 

diuji lagi kebenarannya. Berdasarkan gambar diatas hipotesis pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H1: Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada    

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

H2: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada  perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

H3: Return on Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

H4: Struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan Return on Investment      

(ROI) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

3. Metode Penelitian 

 

3.1 Populasi 

 

Populasi adalah suatu kelompok atau kelompok subjek atau objek yang akan 

dikenai generalisasi hasil penelitian (Priyatno, 2010). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia. Berdasarkan informasi, jumlah perusahaan yang terdaftar dari 

tahun 2008 sampai tahun 2012 adalah 448 perusahaan. 
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 Pertumbuhan 
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Nilai Peruusahaan 

(Y) 



3.2 Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Priyatno, 2010). 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel 

perusahaan dipilih berdasarkan pada kriteria tertentu. Adapun kriteria yang 

digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. 

2. Telah  menerbitkan laporan keuangan lengkap yang berakhir 31 Desember 

dan dipublikasikan berturut-turut selama tahun pengamatan. 

3. Perusahaan yang memiliki nilai pertumbuhan aktiva yang positif pada 

periode penelitian dari tahun 2008-2012. 

 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka jumlah sampel dari penelitian ini dapat 

dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 

Proses Pengambilan Sampel 

No Karakteristik Sampel 2008-2012 

1 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012 448 

2 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap 

dari tahun 2008-2012 

(84) 

3 Perusahaan yang tidak memiliki nilai pertumbuhan aktiva yang positif 

tahun 2008-2012 

(352) 

4 Perusahaan yang memiliki nilai pertumbuhan aktiva yang positif tahun 

2008-2012 

12 

 Jumlah sampel penelitian 12 

Sumber : Data Diolah 

3.3 Definisi Operasional 

 

a. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan diukur dengan price book value (PBV) adalah rasio antar harga 

perlembar saham dengan nilai buku perlembar saham. 

 

b. Variabel Independent (Variabel Bebas) 

Dalam penelitian ini variabel independent nya adalah : 

 

 



1. Struktur Modal 
 

Menurut Riyanto (2013:22) struktur modal adalah pembelanjaan permanen 

dimana mencerminkan perimbangan atau perbandingan antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Struktur modal diukur dengan Debt to Equity Ratio 

(DER). Debt to Equity Ratio adalah suatu upaya untuk memperlihatkan dalam 

format lain proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap kepemilikan dan 

digunakan sebagai ukuran peranan hutang (Fahmi, 2012:18). 

 

2. Pertumbuhan Perusahaan 

 

Menurut Nasehah & Widyarti (2012:4) pertumbuhan perusahaan merupakan 

gambaran tolak ukur keberhasilan perusahaan. Asset adalah aktiva yang 

digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar asset maka 

diharapkan semakin besar pula hasil operasional yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan (Ang, 1997).  

 

3. Profitabilitas 

 

Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur efektifitas manajemen 

secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik 

rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan. Pada peneitian ini rasio yang digunakan adalah 

Return on Investment (ROI) atau pengembalian investasi (Fahmi, 2011). 

 

4. Hasil Analisis Data dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas besar nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 

1.122 dan signifikan pada 0.161 > 0.05 hal ini berarti H0 tidak dapat ditolak yang 

berarti data residual terdistribusi normal. Dari uji Multikolinieritas menunjukkan 

bahwa T > 0.1 yaitu struktur modal sebesar 0.996, pertumbuhan perusahaan 

sebesar 0.995 dan Return On Investment sebesar 0.993 yang berarti tidak ada 

korelasi (bebas multikolinearitas) antar variable independen. Sedangkan hasil 

perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan tidak adanya 

korelasi (bebas multikolinearitas), yaitu untuk VIF < 10 pada variable struktur 

modal sebesar 1.004, pertumbuhan perusahaan sebesar 1.005 dan Return On 

Investment sebesar 1.007.  

Dari grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Pada 

analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh 

karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Oleh karena itu 

diperlukan uji statistic yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satunya 

uji heteroskedastisitas dengan metode rank spearman dilakukan dengan 

menkorelasikan semua variable bebas terhadap nilai mutlak residualnya 



(Suliyanto, 2011:112). Jika nilai signifikan korelasi > 0.05, maka dapat 

disimpulkan model bebas dari heteroskedastisitas. Diketahui bahwa nilai korelasi 

antar variable DER dalam hal ini struktur modal dengan unstandardized residual 

menghasilkan signifikan 0.686. Variable PTA dalam hal ini pertumbuhan 

perusahaan dengan unstandardized residual menghasilkan signifikan sebesar 

0.478. Variable ROI dengan unstandardized residual mengasilkan signifikan 

sebesar 0.879. Karena nilai signifikan ketiga variable independen tersebut lebih 

besar dari 0.05, maka model regresi yang digunakan bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

Dari aukorelasi dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas 

autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson  2.089, dimana nilai DW berada 

diantara  1.65 < DW < 2.35 yang berarti tidak terjadi autokorelasi  sehingga 

persamaan regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. Hasil regresi linear 

berganda diperoleh hasil persamaan berganda Y = 0.673 - 0.026X1 + 0.014X2 + 

10.315X3. Hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 7.261 sedangkan 

F-tabel sebesar 2.82 (F hitung > F tabel) dan probabilitas signifikansi 0.000 < 

0.05. Ha tidak dapat ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel 

secara simultan yakni, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan ROI 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar 

di BEI priode 2008-2012. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji 

hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.  

2. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia \ 

3. Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012.  

4. Struktur Modal, Pertumbuhan perusahaan, dan Return On Investment 

(ROI), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Nilai  

Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012 diperkuat dengan nilai koefisien determinasi  sebesar 

0.286, yang berarti nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI 28.6% dipengaruhi ketiga faktor tersebut. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal 

yang dapat disarankan oleh penulis, yaitu: 



1. Bagi perusahaan disarankan untuk menaikkan nilai perusahaan dimata 

investor agar lebih memperhatikan penggunanaan modal, pertumbuhan 

aset sebagai gambaran nilai perusahaan tersebut. 

2. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

diharapkan menambahkan variabel lain karena nilai Adjusted R Square 

sebesar 28.6% yang mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel lain 

yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu sebesar 71.4% dan 

memperluas sampel perusahaan dan memperpanjang periode penelitian. 

3. Bagi investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia hendaklah melihat struktur modal dan 

tingkat pertumbuhan perusahaan supaya investor dapat 

mempertimbangkan dalam melakukankan investasi  agar dapat menerima 

return yang baik. 
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