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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas,
likuiditas dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan
dalam penelitian ini diproksikan dengan Price Book Value (PBV). Populasi dari
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Sampel diambil dengan menggunakan teknik
purposive sampling dan total sampel sebanyak 58 perusahaan. Metode analisis data
yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji hipotesis yang menggunakan regresi
linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian pada model regresi diketahui beberapa hal,
sebagai berikut: (1) variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan,
(2) variabel profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (3) variabel likuiditas
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (4) variabel kepemilikan institusional tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Institusional,
Nilai Perusahaan
Abstrack
This research was conducted to examine the influence of firm size, profitability,
likuidity, institutional ownership to the company value. The company’s value in this
study is proxied by Price Book Value (PBV). Population of this research are
manufacturing companies consumer good sector in Indonesian Stock Exchange in 20142017. Samples were taken by using purposive sampling technique and the total sample
of 58 companies. The used data analysis method is descriptive statistics and hyphothesis
testing using multiple linear regressions. Based on the research result in the regression
model in mind a few things, as follows: (1) variable firm size influence the value of the
company, (2) variable profitability influence the value of the company, (3) variable
likuidity influence the value of the company, (4) variable institutional ownership has no
effect on the value of the company.
Keyword: firm size, profitability, likuidity, institutional ownership, company value

1. PENDAHULUAN
Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham atau
pemilik modal suatu perusahaan. Seorang manajer memegang kunci kesuksesan suatu perusahaan
untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer perusahaan dituntut untuk dapat memainkan peranan
penting dalam kegiatan operasi, pemasaran, dan pembentukan strategi perusahaan secara
keseluruhan. Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan pemilik atau para pemegang saham dapat
dicapai dengan cara memaksimalisasi nilai perusahaan. Ketika nilai perusahaan semakin tinggi,
maka kemakmuran yang dirasakan oleh pemegang saham juga tinggi.
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Bagi perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya di bursa, maka harga saham merupakan
indikator dari nilai perusahan. Nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang mempengaruhi
pandangan pasar maupun investor terhadap perusahaan. Nilai perusahaan dijadikan fokus utama
dalam pengambilan keputusan oleh investor untuk berinvestasi pada perusahaan atau tidak, karena
semakin tinggi nilai perusahaan investor akan mendapat keuntungan tambahan selain deviden yang
diberikan oleh pihak perusahaan yaitu berupa capital gain dari saham yang mereka miliki. Selain
itu nilai perusahaan dapat menggambarkan prospek serta harapan akan kemampuan dalam
meningkatkan kekayan perusahaan di masa depan.
Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator Price to Book Value (PBV)
yang merupakan perbandingan harga pasar dari suatu saham dengan nilai bukunya. Beradasarkan
rasio PBV dapat dilihat bahwa nilai perusahaan yang baik ketika nilai PBV di atas satu (overvalued)
yaitu nilai pasar lebih besar daripada nilai buku perusahaan. Semakin tinggi PBV berarti perusahaan
semakin berhasil menciptakan nilai atau kemakmuran bagi pemegang saham. Sebaliknya, apabila
PBV di bawah satu (undervalued) mencerminkan nilai perusahaan tidak baik. Terdapat beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan 4 faktor yaitu
ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan kepemilikan institusional.
Salah satu yang memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan adalah ukuran perusahaan.
Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin
mudah dalam memperoleh sumberdana. Kemampuan finansial perusahaan besar menjadikarurya
lebih dipercaya oleh lembaga keuangan, sehingga perusahaan besar memiliki akses lebih besar
untuk memperoleh pinjarnan. Dengan demikian perusahaan besar tersebut dapat lebih berkembang,
sehingga pemegang saham tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap perusahaan.Dana tersebut
kemudian akan dikelola oleh pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan. Menurut
Sujoko (2007) ukuran perusahaan yang besar mengalami perkembangan sehingga investor akan
merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat.
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada tahun
berjalan maupun prospeknya dimasa yang akan datang. Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi
oleh besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas menunjukkan
kemampuan perusahaan memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen
perusahaan (Wiagustini, 2010:76). Naccur dan Goaied (dalam Putra,2016) menyatakan
profitabilitas adalah salah satu faktor yang menciptakan nilai masa depan untuk menarik investor
baru. Tingginya profitabilitas menunjukkan efektifitas pengelolaan manajemen perusahaan. Setelah
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memperoleh keuntungan perusahaan harus membuat keputusan untuk mempertahankan keuntungan
atau membagikan labanya.
Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh likuiditas. Manajemen likuiditas harus mampu
memberi kontribusi untuk realisasi penciptaan nilai perusahaan. Likuiditas merupakan kemampuan
perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Likuiditas menjadi perhatian
serius pada perusahaan karena likuiditas memainkan peranan penting dalam kesuksesan perusahaan.
Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik maka akan dianggap memiliki kinerja yang baik
oleh investor. Hal ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.
Kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan memanfaatkan
informasi, serta dapat mengatasi konflik keagenan karena dengan meningkatnya kepemilikan
institusional maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi oleh pihak institusi atau lembaga.
Investor institusional dianggap sebagai pihak yang efektif dalam melakukan pengawasan setiap
tindakan yang dilakukan oleh manajer. Investor institusional diharapkan mengambil bagian dalam
setiap aktivitas internal perusahaan sehingga mampu mengawasi setiap tindakan oportunistik
manajer. Peningkatan jumlah kepemilikan institusional ini juga ditujukan agar setiap aktivitas yang
dilakukan diarahkan pada pencapaian nilai perusahaan yang tinggi.
2. METODE
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder pada perusahaan
manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014
sampai dengan 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Sampel menurut Sugiyono
(2010: 116) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,
sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel (purposive sampling) artinya penentuan
sampel berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan (Sugiyono, 2010). Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari website resmi Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id) dan website perusahaan yang terkait.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
Jumlah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta
mengeluarkan annual report dan laporan keuangan selama periode 2014-2017 berjumlah 42
perusahaan, akan tetapi yang memenuhi kriteria sampel adalah 16 perusahaan dengan 64 sampel
selama tahun amatan.
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3.1.1 Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
Variabel
Unstandardized Residual

Asymp. Sig. (2-tailed)
0,180

Keterangan
Data berdistribusi normal

Berdasarkan tabel 1 hasil uji normalitas terhadap residual masing-masing model diperoleh
nilai probabilitas sebesar 0,180 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal.
Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel
Ukuran Perusahaan
Profitabilitas
Likuiditas
Kepemilikan Institusional

Tolerance

VIF

,711

1,406

,619

1,615

,954

1,048

,619

1,616

Keterangan
Tidak Terjadi Multikolineritas
Tidak Terjadi Multikolineritas
Tidak Terjadi Multikolineritas
Tidak Terjadi Multikolineritas

Berdasarkan table 2 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yaitu ukuran
perusahaan (SIZE), Profitabilitas (ROA), Likuiditas (CR), dan Kepemilikan Institusi (KI) memiliki
nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinieritas dalam model regresi tersebut.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel
Ukuran Perusahaan
Profitabilitas
Likuiditas
Kepemilikan Institusional

Sig.
0,790
0,077
0,980
0,199

Keterangan
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi t variabel independen
lebih dari 0,05 yang artinya model regresi ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi
Tabel 4 Uji Autokorelasi
Model
1

DurbinWatson
2,062

4

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan adalah sebesar
2,062, sementara dengan jumlah N = 58 dan variabel independen = 4, diperoleh nilai dL = 1,4325
dan dU = 1,7259 sehingga 4-dL= 2,5675 dan 4-dU= 2,2741. Nilai DW sebesar 2,062 tersebut
terletak di antara nilai dU (1,7259) dan 4-dU (2,2741), yang merupakan daerah bebas autokorelasi.
Ini berarti data penelitian tidak mengalami gejala autokorelasi.

3.1.2 Uji Hipotesis
Uji Analisis Berganda
Tabel 5 Analisis Regresi Berganda
Model

Unstandardized Coefficients

B
1

(Constant)
SIZE
ROA
CR
KI

22,229
-,793
131,785
-1,455
-,058

Std. Error
10,082
,363
9,326
,314
,029

Standardized Coefficients

Beta
-,150
1,038
-,274
-,147

Dari hasil analisis regresi berganda tersebut dapat disusun persamaan sebagai berikut :
PBV = 22,229 – 0,793 SIZE + 131,785 ROA – 1,455 CR – 0,058 KI + ε
Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1) Nilai konstanta sebesar 22,229 berarti jika ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
kepemilikan institusional tidak ada atau sama dengan 0 maka nilai perusahaan sebesar 22,229.
2) Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar -0,793 berarti jika terjadi peningkatan
terhadap ukuran perusahaan maka akan terjadi penurunan pada nilai perusahaan, begitu juga
sebaliknya jika terjadi penurunan ukuran perusahaan maka akan terjadi peningkatan pada nilai
perusahaan.
3) Nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar 131,785 berarti jika terjadi peningkatan terhadap
profitabilitas maka akan terjadi peningkatan pada nilai perusahaan, begitu juga sebaliknya jika
terjadi penurunan profitabilitas maka akan terjadi penurunan nilai perusahaan.
4) Nilai koefisien variabel likuiditas sebesar -1,455 berarti jika terjadi peningkatan terhadap
likuiditas maka akan terjadi penurunan pada nilai perusahaan, begitu juga sebaliknya jika
terjadi penurunan terhadap likuiditas maka akan terjadi peningkatan pada nilai perusahaan.
5) Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional sebesar -0,058 berarti jika terjadi peningkatan
terhadap kepemilikan institusional maka akan terjadi penuruna pada nilai perusahaan, begitu
juga sebaliknya jika terjadi penurunan terhadap kepemilikan institusional maka akan terjadi
peningkatan pada nilai perusahaan.
5

Uji t
Tabel 6 Hasil Uji t
Variabel

t-hitung

Sig

Kesimpulan

SIZE

-2,186

,033

H1 diterima

ROA

14,131

,000

H2 diterima

CR

-4,636

,000

H3 diterima

KI

-1,995

,051

H4 ditolak

Dari keempat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, variabel
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikansi, hal ini dapat dilihat dari probabilitas
signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,051 lebih besar dari 0,05. Sedangkan
variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh signifikan hal ini dapat dilihat
dari probabilitas signifikansi variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas masingmasing sebesar 0,000 dan 0,033 dimana ketiganya nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.

Uji F
Tabel 7 Hasil Uji F
F-hitung

Sig.

Kesimpulan

61,532

0,000

Berpengaruh signifikansi

Dari hasi analisis tersebut diperoleh nilai F-hitung sebesar 61,532 dengan nilai probabilitas
0,000. Karena nilai probabilitas F-hitung < 0,05 maka terbukti secara simultan terdapat pengaruh
signifikan dari variabel independen yang meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan
kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinan (R2)

Model
1

R

R Square
,907

a

Adjusted R Square
,823

,809

Dari table tersebut dapat dilihat adjusted R-square sebesar 0,809 yang berarti 80,9% variasi
model dapat dijelaskan oleh variabel independen (SIZE, ROA, CR dan KI) dan sisanya 19,1%
(100% -80,9%) dijelaskan oleh variabel lainnya.

6

3.2 Pembahasan
3.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil uji t variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,033 dimana
nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Penelitian ini membuktikan
bahwa ukururan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini
menggambarkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan tinggi pula nilai perusahaan
(PBV) yang dihasilkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor yang dapat
mempengaruhi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan yang terlalu besar akan menyebabkan
kurangnya efesiensi pengawasan kegiatan operasional dan strategi oleh jajaran manajemen tingkat
tinggi, sehingga menyebabkan kinerjanya kurang bagus dan mengurangi nilai perusahaan. Investor
akan mempertimbangkan kinerja perusahaan dalam menanamkan modal, karena perusahaan yang
baik memiliki kinerja yang baik pula dalam melakukan operasional perusahaan. Dengan semakin
bagus pengawasan kegiatan operasional perusahaan maka nilai perusahaan yang diwujudkan dalam
harga saham juga semakin tinggi.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bernandhi dan Abdul (2014),
Wahyudi, dkk (2016), Prasetia, dkk (2014), Rahma (2014), Putra dan Putu (2016), Sari dan Nur
(2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan
bertentangan dengan hasil penelitian Indriyani (2017), Nurminda,dkk (2017) yang menyatakan
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil uji t variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana
nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima. Penelitian ini membuktikan
bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini
menggambarkan bahwa semakin tinggi profitabilitas (ROA) yang dimiliki perusahaan, maka akan
semakin tinggi pula nilai perusahaan yang dihasilkan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang dapat
mempengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih sebagai indikator tingkat kemakmuran perusahaan. Hal ini menunjukkan
tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan
laba bersih yang tinggi dari aktivitas perusahaan. Dengan rasio profitabilitas yang tinggi yang
dimiliki perusahaan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.
Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan profitabilitas yang
tinggi akan meningkatkan harga saham sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dunanti (2017), Indriyani
(2017), Nurminda, dkk (2017), Wahyudi, dkk (2016), Sari dan Nur (2016) yang menyatakan bahwa
profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan bertentangan dengan hasil penelitian
Oktrima (2017) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3.2.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil uji t variabel likuiditas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai
signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa
likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa
semakin tinggi rasio likuiditas (CR) yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan
(PBV) yang dihasilkan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas merupakan faktor yang dapat
mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai likuiditas yang tinggi dari suatu perusahaan akan
mengidentifikasikan tidak efisiennya pengelolaan kas dan akan mengakibatkan profit yang dicapai
akan rendah. Hal ini disebabkan adanya dana yang menganggur sehingga akan mengurangi tingkat
pendapatan perusahaan, akibatnya kinerja keuangan akan menurun. Dengan adanya kinerja
keuangan yang menurun membuat investor tidak begitu tertarik dengan perusahaan tersebut.
3.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil uji t variabel kepimilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,051
dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka H4 ditolak. Penelitian ini
membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal
ini menggambarkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional (KI) yang dimiliki perusahaan
tidak mempengaruhi nilai perusahaan (PBV) yang dihasilkan.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kepemilikan institusional maka akan
menurunkan nilai perusahaan. Jumlah pemegang saham yang besar tidak efektif dalam memonitor
perilaku manajer dalam perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi antara investor
dengan manajer, investor belum tentu sepenuhnya memiliki informasi yang dimiliki oleh manajer
(sebagai pengelola perusahaan) sehingga manajer sulit dikendalikan oleh investor institusional.
Selain itu, kepemilikan institusional juga belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam
meningkatkan nilai perusahaan. Manajer terkadang melakukan tindakan yang luput dari
pengawasan pemegang saham institusi.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bernandhi dan Abdul (2014),
Dewi dan Yeterina (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan, dan bertentangan dengan hasil penelitian Ni Putu dan I Wayan (2014)
yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
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4.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Setelah dilakukan pengujian dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan
bahwa: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Berdasarkan hasil regresi yang disajikan dalam tabel 4.9 nilai signifikansi 0,033 lebih
kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil regresi yang disajikan dalam tabel 4.9
nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil regresi yang disajikan
dalam tabel 4.9 nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Berdasarkan hasil regresi yang disajikan dalam tabel 4.9 nilai signifikansi 0,051 lebih besar dari
0,05 maka H4 ditolak.
4.2 Saran
Berdasarkan keterbatasan yang dikemukakan, maka saran yang dapat disampaikan antara lain:
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Bagi
peneliti selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang
dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh sampel
yang lebih luas dari populasi suatu pengamatan dengan menambah jangka waktu penelitian. Peneliti
selanjutnya diharapkan menggunakan harga saham setelah 90 hari dikeluarkannya laporan
keuangan perusahaan bersangkutan.
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