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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Struktur Modal dan
Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada pasar modal syariah yang terdaftar di
BEI. Sampel penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan
kriteria (1) Perusahaan yang masuk ke dalam Pasar Modal Syariah yang terdaftar di
BEI yang selalu menyajikan laporan keuangan tahun buku berakhir 31 Desember
selama periode pengamatan (2013 dan 2014). (2) Dalam laporan keuangan
mencantumkan nilai rasio keuangan yang akan diteliti meliputi DAR, ROE, NPM. (3)
Data selalu konsisten selama periode tahun penelitian. Sehingga diperoleh sampel
sebanyak 27 perusahaan.Penelitian ini mengunakan model regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan variabel Profitabilitas dan
Struktur Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Namun
secara parsial berdasarkan variabel masing-masing mempunyai pengaruh yang berbeda
yaitu ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV, NPM berpengaruh
negative dan signifikan terhadap PBV sedangkan DAR berpengaruh positif dan
signifikan terhadap PBV, variabel kontrol Size berpengaruh negative dan tidak
signifikan terhadap PBV.
Kata Kunci : Profitabilitas, Struktur Modal dan Nilai Perusahaan.
ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of the Capital Structure and Profitability
of the Company's value in the Islamic capital market listed on the Stock Exchange. The
research sample is done with purposive sampling method based on the criteria of (1)
the Company entering into the Islamic Capital Market listed on the Stock Exchange
which always presents the financial report fiscal year ended December 31, during the
observation period (2013 and 2014). (2) In the financial statements include the
financial ratio values that will be examined include the DAR, ROE, NPM. (3) Data is
always consistent during the period of the study. Thus obtained a sample of 27
companies. This study uses multiple linear regression model. Results of this study
concludes that the variables simultaneously Profitability and Capital Structure
positive and significant impact on the value of the Company. However partially based
upon extraneous variables each has a different effect, namely ROE positive and
significant impact on the PBV, NPM negative effect and significant to PBV while the
DAR positive effect and significant to the PBV, variable Size control and its significant
negative effect on the PBV.
Keywords: Profitability, Capital Structure and Firm Value.
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