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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Dhani dan Utama (2017) meneliti tentang “Pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan, Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan”. 

Metode analisis yang digunakan yaitu kuantitatif. Populasi penelitian adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang listed di Bursa 

Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Yanda (2018) meneliti tentang “Pengaruh Struktur Modal, 

Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”. 

Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014 – 2016. Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan 

struktur modal, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan secara parsial 

menunjukkan bahwa struktur modal dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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Rudangga dan Sudiarta (2016) meneliti tentang “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan”. Sampel 

yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan Food and 

Beverage yang terdaftar di BEI sesuai dengan kriteria – kriteria yang sudah 

ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan Food and Beverage, 

leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan Food and Beverage, dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahan Food and Beverage. 

Rahmawati,Topowijono,Sulasmiyati (2015) meneliti tentang “Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal dan Keputusan Investasi 

Terhadap Nilai Perusahaan”. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Property, Real 

estate, dan Building Construction yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2013. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 

profitabilitas, struktur modal dan keputusan investasi berpengaruh secara 

simultan terhadap nilai perusahaan Properti, Real estate, dan Building 

Construction sedangkan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh 

ke arah hubungan positif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh 

ke arah yang positif terhadap nilai perusahaan, struktur modal berpengaruh ke 

arah hubungan negatif terhadap nilai perusahaan, keputusan investasi 

berpengaruh ke arah hubungan positif terhadap nilai perusahaan. 
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B. Tinjauan Teoritis 

1. Agency Theory 

Teori keagenan merupakan hubungan antara prinsipal ( stakeholder ) 

dengan manajemen ( agen ). Pemegang saham sudah mengontrak manajemen 

perusahaan untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham untuk 

mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah diinvestasikan ke 

perusahaan. Selain itu, teori keagenan ini pihak prinsipal dapat memberikan 

wewenang kepada agen untuk memberikan keputusan yang nantinya dapat 

menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pihak agen. Pihak prinsipal dan 

agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan melakukan tindakan yang 

nantinya dapat memberikan yang terbaik bagi pihak prinsipal. Manajemen 

dalam mengambil keputusan dapat merugikan pemegang saham maka 

pemegang saham dapat menggantikan dalam forum Rapat Umum Pemegang 

Saham (Husnan dan Pudjiastuti, 2015:10-11). 

2. Trade–Off Theory 

Teori trade–off ini mengenai hubungan antara struktur modal dan nilai 

perusahaan. Teori trade–off dalam struktur modal merupakan penyeimbang 

antara manfaat dan pengeluaran biaya yang timbul akibat adanya hutang. 

Teori trade–off dalam struktur modal diambil dari keuntungan pajak yang 

diterima dengan biaya karena penggunaan hutang. Saat hutang perusahaan 

lebih besar dari pada manfaat maka dapat menyebabkan nilai perusahaan 

menurun sedangkan, jika manfaat lebih besar dari hutang maka perusahaan 

dapat meminimumkan dan memaksimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan 

sehingga nilai perusahaan bisa meningkat dengan struktur modal yang 

optimal (Husnan dan Pudjiastuti, 2015:282-284).  
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Teori trade–off ini merupakan keuntungan dan kerugian yang dialami 

oleh perusahaan dalam meminjam. Keuntungan menggunakan hutang adalah 

saat perusahaan membayar beban bunga kepada kreditur maka pendapatan 

kena pajak perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. 

Perusahaan yang menentukan teori ini harus mencapai target yang ditentukan 

dengan menyeimbangkan keuntungan dan biaya untuk mencapai perusahaan 

yang optimal sesuai dengan target yang ingin dicapai (Brigham dan Gapenski, 

1994). Teori trade–off memprediksi bahwa hubungan struktur modal dengan 

nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan 

mengasumsikan keuntungan pajak lebih besar dari pada biaya. 

3. Pelaporan Keuangan 

Akuntansi dalam merekayasa suatu laporan keuangan salah satu 

langkah yang paling penting dalam menentukan tujuan pelaporan 

keuangan. Tujuan pelaporan keuangan disertai dengan adanya konsep-

konsep dan prinsip-prinsip sehingga dapat menentukan bentuk, isi, jenis 

dan susunan pada laporan keuangan. Laporan keuangan dalam 

memberikan informasi kepada investor harus diidentifikasi terlebih dahulu 

agar informasi yang dihasilkan jelas dan dapat memberikan kepuasan 

kebutuhan yang akan diberikan kepada investor. Pelaporan keuangan dapat 

memberikan petunjuk bagi investor dalam memandang prospek 

perusahaan di masa yang akan datang (Suwardjono, 2014:145). 

4. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan harga yang dapat dibayar oleh investor 

jika perusahaan tersebut dijual (Husnan,2013:487). Berkaitan dengan hal ini, 
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nilai perusahaan dianggap layak bagi calon investor untuk membayar suatu 

perusahaan yang akan dilikuidasi (Sartono,2010:9). Nilai perusahaan dalam 

kondisi tertentu yang telah dicapai sebagai gambaran dari kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan selama beberapa tahun perusahaan melakukan 

kegiatan operasional (Wiagustini,2010:78). Perusahaan memperoleh 

kepercayaan masyarakat maka dengan mudah dapat menguasai pangsa pasar 

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan sehingga nilai perusahaan 

meningkat dan harga saham juga akan meningkat yang nantinya akan berimbas 

pada kinerja perusahaan yang baik. Investor akan menanamkan modalnya jika 

nilai perusahaan tersebut baik karena secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi harga saham. Harga saham adalah penilaian dari nilai 

perusahaan jika nilai perusahaan meningkat maka harga saham perusahaan juga 

akan meningkat (Setia,2008:4). Tingkat keberhasilan dalam perusahaan dilihat 

dari nilai perusahaan (Sujoko dan Soebiantoro,2007). 

Penelitian ini akan menghitung nilai perusahaan menggunakan 

persamaan Tobin’s Q. Tobin’s Q adalah indikator yang mengukur kinerja suatu 

perusahaan dalam mengelolah aktiva perusahaan. Selain itu, Tobin’s Q juga 

dapat mengukur kinerja perusahaan dari sisi nilai pasar perusahaan ( Sudiyanto 

dan Puspitasari, 2010 ). Rumus Tobin’s Q dapat diukur dengan menggunakan : 

Q = 
     

  
 

Dimana : 

Q = Tobin’s Q ( nilai perusahaan ) 

MVS = Market value of all outstanding shares ( nilai pasar saham ) 

D = Debt ( nilai pasar hutang ) 

TA = Total asset ( total aktiva perusahaan ) 
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5. Struktur Modal 

 Strutur modal merupakan perbandingan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri di dalam suatu perusahaan untuk 

mendapatkan nilai perusahaan (Riyanto,2008:296). Struktur modal dalam 

perusahaan itu sangat berpengaruh karena untuk mengukur pencapaian 

tujuan manajemen keuangan dalam mengambil keputusan. Modal 

perusahaan berasal dari modal sendiri atau modal milik perusahaan dan 

hutang. Modal yang dimiliki perusahaan membutuhkan pengorbanan 

untuk memperolehnya (Utari, Purwanti dan Prawironegoro, 2014:157). 

Tujuan struktur modal adalah untuk membentuk sumber pembelanjaan 

sehingga dapat memaksimumkan harga saham dan meminimumkan biaya 

modal untuk mecapai nilai perusahaan yang baik. Selain itu, struktur 

modal bisa disebut dengan sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga perusahaan bisa melakukan aktivitas operasional dengan lancar 

apabila dana yang dimiliki perusahaan baik yang nantinya perusahaan 

mendapatkan pendapatan dan bisa membayar hutangnya kepada pihak 

kreditur. Sumber pendanaan struktur modal berasal dari modal sendiri, 

hutang, saham biasa serta saham preferen yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam tempo jangka panjang 

(Utari, Purwanti dan Prawironegoro, 2014:157-159). Tujuan manajemen 

untuk memaksimalkan harga saham dalam sumber dana permanen yang 

mencerminkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan naik apabila harga 

saham juga naik (Sartono,2010:225). Struktur modal bisa dinyatakan 

dalam debt to equity ( DER ) untuk mengukur kemampuan perusahaan 
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dalam membayar hutangnya. Penelitian ini menghitung dengan 

menggunakan Debt to Equity ( DER ) yang dinyatakan dalam : 

DER = 
                     

                   
  

6. Pertumbuhan Perusahaan 

Utari, Purwanti dan Prawironegoro (2014:67-68) perusahaan 

diharapkan mengalami perkembangan di setiap tahunnya secara konstan. 

Faktor-faktor yang menjadi penentu dalam pertumbuhan perusahaan yaitu 

kondisi ekonomi dan kemampuan manajerial. Kondisi ekonomi dan 

kinerja dalam perusahaan baik maka akan mengalami pertumbuhan 

perusahaan yang baik dan begitu sebaliknya jika perusahaan mengalami 

penurunan maka pertumbuhan perusahaan juga akan menurun sehingga 

perusahaan tidak dapat menambah aset. Pertumbuhan aset perusahaan 

dapat dihitung sebagai presentase pertumbuhan aset tahun sebelumnya 

dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan aset termasuk salah satu 

indikator profitabilitas bagi perusahaan karena jika aset perusahaan turun 

maka akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. 

Aset merupakan aktivitas operasional yang dimiliki perusahaan. Semakin 

besar aset perusahaan maka aktivitas operasional perusahaan semakin 

meningkat sedangkan semakin kecil aktivitas operasional perusahaan 

maka semakin menurun nilai perusahaan sesuai dengan teori keagenan 

dimana harga saham selalu mengikuti nilai perusahaan jika nilai 

perusahaan meningkat maka harga juga meningkat. Tingginya aset juga 

dapat mempengaruhi kreditur untuk meminjamkan dananya kepada 

perusahaan karena aset perusahaan meningkat sehingga perusahaan dapat 
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mengembalikan pinjaman dan juga berpengaruh pada investor untuk 

menanamkan modalnya ke perusahaan ( Ang, 1997 ). Dalam penelitian ini 

pertumbuhan perusahaan dapat mengukur dengan menggunakan : 

                       
                         

             
 

7. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan hasil akhir perusahaan dalam manajemen 

memberikan sebuah keputusan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari aktivitas operasi 

yang telah dilakukan selama beberapa periode. Pengukuran menggunakan 

profitabilitas dapat menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam 

mengolah aktivitas operasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan di masa yang akan datang (Bringham dan Houston,2009:107). 

Perusahaan untuk memperoleh laba diatas rata-rata maka manajemen harus 

mengurangi beban yang dikeluarkan dan meningkatkan pendapatan 

perusahaan selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan pangsa pasar 

dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapus aktivitas yang 

tidak memiliki nilai tambah atau tidak menguntungkan bagi perusahaan 

(Utari, Purwanti, Prawironegoro,2014:63). 

Rasio profitabilitas dikenal sebagai pengukuran kemampuan suatu 

perusahaan untuk memperoleh laba pada tingkat penjualan, aset dan 

modal. Profitabilitas dalam perusahaan termasuk indikator yang dilihat 

oleh investor untuk mengetahui nilai perusahaan itu sebelum investor 

menanamkan modalnya karena jika suatu perusahaan memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi maka dengan mudah mendapatkan dana dan 
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investor juga mendapatkan return yang nantinya akan diterima sebaliknya 

jika profitabilitas perusahaan rendah maka perusahaan akan sulit 

mendapatkan dana dari investor. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas 

dapat dinyatakan dalam rumus : 

a. Net Profit Margin ( NPM ) yaitu mengukur sejauh mana kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan. 

NPM dirumuskan sebagai berikut : 

NPM = 
           

         
 

b. Return On Total Asset ( ROA ) yaitu mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam  menghasilkan laba pada tingkat aset tertentu suatu 

perusahaan. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :  

ROA = 
           

           
 

c. Return On Equity ( ROE ) yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. ROE dapat 

dirumusukan sebagai berikut : 

ROE = 
           

           
 

8. Hubungan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

Pada hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan 

menggunakan teori trade-off dimana jika struktur modal dibawah titik 

optimal maka terjadi penambahan hutang sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan tetapi jika struktur modal di atas titik optimal maka setiap 

penambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, 

perusahaan juga dapat membandingkan seberapa besar pendanaan yang 
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digunakan melalui hutang dan seberapa besar pendanaan yang digunakan 

perusahaan melalui modal sendiri (Dewi dan Wirajaya, 2013). 

9. Hubungan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan baik bagi pihak 

internal maupun pihak eksternal karena saat pertumbuhan perusahaan itu 

baik maka perusahaan memiliki keuntungan sehingga investor 

mengharapkan tingkat pengembalian dari modal yang sudah 

diinvestasikan. Pertumbuhan perusahaan itu perubahan peningkatan atau 

penurunan aset yang dimiliki oleh perusahaan selama satu periode.  Salah 

satu indikator untuk mempengaruhi nilai perusahaan adalah dengan 

adanya peluang investasi. Peluang investasi dapat memberikan sinyal 

positif bagi pertumbuhan perusahaan yang nantinya dapat menaikkan nilai 

perusahaan (Machfoedz, 1996). 

10. Hubungan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

ROE merupakan tingkat laba bersih yang diperoleh perusahaan 

dimana ROE bagi investor sebagai tingkat pengembalian atas modal yang 

sudah diinvestasikan ke perusahaan. ROE tinggi maka harga saham juga 

akan tinggi dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan 

maka dapat meningkatkan harga saham (Brigham dan Houston, 2010:133). 

ROE mengalami peningkatan maka menunjukkan bahwa prospek 

perusahaan juga lebih baik sehingga investor dapat memberikan sinyal 

yang positif terhadap perusahaan sehingga dapat memudahkan perusahaan 

dalam mendapatkan modal dari investor. Permintaan perusahaan 

mengalami kenaikan maka dapat menaikkan harga saham dimana dengan 
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harga saham naik maka dapat menaikkan nilai perusahaan. indikator ROE 

memiliki hubungan dengan nilai perusahaan karena semakin tinggi ROE 

maka semakin tinggi juga nilai perusahaan tercermin dalam harga saham. 

(Hermuningsih, 2013:129).   

 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

Sumber pendanaan struktur modal berasal dari pihak internal dan 

eksternal. Sumber dana pihak internal berasal dari laba ditahan sedangkan 

sumber dana pihak eksternal berasal dari hutang. Struktur modal 

merupakan salah satu indikator yang penting dalam suatu perusahaan 

karena dengan adanya dana yang dimiliki oleh perusahaan sehingga 

kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan nantinya akan 

berdampak pada nilai perusahaan tetapi jika perusahaan tidak baik dalam 

mengolah dana yang dimiliki atau perusahaan mengalami kekurangan 

modal maka akan menghambat kegiatan operasional dalam perusahaan 

tersebut karena perusahaan tidak dapat menambah aset sehingga akan 

berdampak pada nilai perusahaan. Berkurangnya dana yang dimiliki oleh 

perusahaan maka akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen dalam 

suatu perusahaan sehingga akan berdampak pada hasil kinerja dari 

manajemen yang tidak baik dan menyebabkan nilai perusahaan menurun. 

Maka dari itu, struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

karena dengan perusahaan memiliki dana yang cukup atau dana yang 

dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan dengan baik dapat memperlancar 
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dalam kegiatan operasional perusahaan dan kinerja perusahaan juga akan 

bagus sehingga perusahaan dapat menguasai pangsa pasar.  

Struktur modal menggunakan teori trade – off dimana dalam teori ini 

mengenai hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan dengan 

hal ini jika nilai perusahaan meningkat maka harga saham juga akan 

meningkat sehingga investor dapat menanamkan modalnya di perusahaan. 

Struktur modal dalam penelitian ini mengukur dengan menggunakan Debt 

to Equity ( DER ). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yanda, 2018) 

mengemukakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dan (Rahmawati,Topowijono,Sulasmiyati, 2015) juga 

mengemukakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Dari pernyataan diatas maka hipotesis pertama pada penelitian 

ini adalah : 

 H1 : Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu bagian penting dari suatu 

perusahaan karena berkaitan dengan tinggi atau rendahnya perusahaan dalam 

mengelola aset dan aktivitas operasi dari perusahaan tersebut. Semakin banyak 

aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin baik nilai perusahaan dalam 

aktivitas operasi begitu juga sebaliknya jika semakin sedikit aset yang ada 

dalam perusahaan maka hutang perusahaan semakin banyak dan itu juga 

berpengaruh terhadap kreditur yang akan meminjamkan dananya kepada 

perusahaan karena jika aset perusahaan kecil tingkat pengembalian perusahaan 

kepada kreditur akan tersendat. Selain itu, jika perusahaan memiliki aset yang 
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tinggi maka akan memberikan pengaruh positif bagi investor untuk 

menanamkan dananya di perusahaan tersebut sehingga aset yang dimiliki 

perusahaan akan meningkat dan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

yang semakin meningkat dalam hal ini sesuai dengan teori keagenan dimana 

pihak prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk memberikan 

keputusan yang nantinya dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi 

pihak agen dan pihak prinsipal. Pertumbuhan perusahaan meningkat maka 

harga saham juga akan meningkat dan nilai perusahaan meningkat. 

Pertumbuhan perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya maka 

menandakan bahwa perusahaan tersebut bagus dan kinerja perusahaan juga 

bagus. Perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya berarti perusahaan 

memiliki strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai 

dan dengan pertumbuhan yang semakin bagus akan memudahkan perusahaan 

dalam mendapatkan dana dari investor. 

Selain itu terdapat hasil penelitian terdahulu dari (Dhani dan Utama, 

2017) dan (Yanda,2018) mengungkapkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari pernyataan diatas dapat diambil 

hipotesis yaitu : 

 H2 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

3. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Profitabilitas adalah menunjukkan tingkat kemampuan suatu 

perusahaan dengan mendapatkan laba dan tingkat keefisienan perusahaan. 

Perusahaan dalam memperoleh laba yang besar akan menarik investor 

untuk menanamkan modalnya diperusahaan karena nilai perusahaan yang 
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baik memudahkan dalam mencari dana. Penelitian ini mengukur 

profitabilitas dengan menggunakan Debt on equity yang mencerminkan 

tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Tingginya profitabilitas 

perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan yang baik dan 

memudahkan perusahaan dalam menarik investor. Tingginya minat 

investor yang menanamkan modal di perusahaan akan mempengaruhi nilai 

perusahaan itu sendiri. Laba yang diperoleh perusahaan meningkat 

menandakan bahwa masyarakat percaya kepada kinerja perusahaan dan 

perusahaan dapat dengan mudah menguasai pangsa pasar sehingga dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan  sesuai dengan 

hasil penelitian terdahulu dari (Dhani dan Utama,2017), (Yanda,2018), 

(Rudangga dan Sudiarta,2016) dan (Rahmawati, Topowijono, Sulasmiyati, 

2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Dari pernyataan diatas dapat diambil hipotesis yaitu : 

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 

D. Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan masalah dan kajian empiris yang dilakukan sebelumnya, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 
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E.  

 

F.  

 

Struktur Modal 

X1 

Pertumbuhan Perusahaan 

X2 

Profitabilitas 

X3 

Nilai Perusahaan 

Y 


