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PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, 

LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN INFLASI 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Konsisten Terdaftar Dalam  

Indeks LQ-45 periode  2016-2018) 

 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas, solvabilitas, dan inflasi terhadap nilai perusahaan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang pernah terdaftar dalam indeks LQ-45 

2016-2018. Pemilihan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling 

dengan metode sampling purposive. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

berjumlah 75 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 

untuk menganalisis data. Hasil uji f menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas, solvabilitas, dan inflasi secara simultan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t menunjukkan bahwa profitabilitas dan 

solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

ukuran perusahaan, likuiditas, dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adjusted 𝑅2 sebesar 0,783 

atau sebesar 78,3% dapat menjelaskan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, 

likuiditas, solvabilitas, dan inflasi terhadap nilai perusahaan, sedangkan 21,7% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

 

Kata Kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Solvabilitas, Inflasi, 

dan Nilai Perusahaan. 

 

Abstract 

The purpose of this research in to analize the influence of profitability, firm size, 

liquidity, solvency, and inflation to firm value. The population of this research in 

companies that have been listed in the LQ-45 index 2016-2018. The sample 

selection use nonprobability sampling technique with a purposive sampling 

method. The sample used in this research totaled 75 companies. This research used 

multiple regression analysis to analyze data. The F test result show that profitability, 

firm size, liquidity, solvency, and inflation simultaned simultaneously effect on 

firm value. The t-test show that profitability and solvenncy partially affect on firm 

value. While firm size, liquidity, and inflation partially had no affect on firm value. 

The result of the research show that adjusted R2 of 0,783 or 78,3% can explain the 

effect of profitability, firm size, liquidity, solvency, and inflation to firm value, 

while 21,7% outside by other variables outside the model. 

 

Keyword:  Profitability, Firm Size, Liquidity, Solvency, Inflation, and Firm Value. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada saat ini peran pasar modal sangat penting, baik bagi perusahaan maupun 

bagi pemilik modal (investor). Bagi  perusahaan,  pasar  modal  dapat 

digunakan sebagai tempat untuk memperoleh dana,  sedangkan  bagi  pemilik  

modal  dapat digunakan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang 

diinginkan. 

Perusahaan yang membutuhkan dana dapat dengan mudah menjual 

sekuritas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sementara bagi pemilik 

modal (investor) banyak perusahaan dengan berbagai financial asset 

ditawarkan dengan tingkat keuntungan dan risiko yang diinginkannya di pasar 

modal. Investor berharap bahwa investasi yang telah dilakukan dengan 

perusahaan tertentu dapat memberikan keuntungan atau kesejahteraan bagi 

investor di kemudian hari. 

Sebelum melakukan investasi ke pasar modal, investor membutuhkan 

informasi mengenai perusahaan. Alat informasi mengenai perusahaan bagi 

investor adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan menjadi pertimbangan yang penting bagi investor yang akan 

membuat keputusan membeli, menyimpan, atau menjual surat berharga 

(saham) perusahaan. Informasi laporan keuangan digunakan oleh investor 

untuk menilai kinerja perusahaan  yang  menerbitkan  sahamnya  di pasar 

modal. 

Schipper dan Vincent (2003) dalam Achyani et al (2015) menyatakan 

bahwa laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk 

menyampaikan informasi keuangan mengenai tanggungjawab manajemen dan 

informasi mengenai dana yang diinvestasikan oleh investor. Laporan keuangan 

memiliki manfaat untuk  pengambilan keputusan apabila informasi yang 

terkandung di dalam laporan keuangan relevan dan reliabel. Informasi 

dikatakan relevan apabila dapat dihubungkan dengan maksud penggunannya. 

Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, 

informasi yang demikian tidak ada gunanya. Sedangkan informasi dikatakan 
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reliabel bila data yang disajikan adalah data yang seharusnya dan bersifat netral 

tanpa ada pihak-pihak tertentu yang mempengaruhinya. 

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat menentukan 

harga saham perusahaan. Setiap perusahaan memiliki harga saham yang 

berbeda tergantung dari nilai perusahaan tersebut. Harga saham mencerminkan 

nilai perusahaan. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara 

pembeli dan penjual disaat transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena 

harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan yang 

sesungguhnya. 

Harga saham seringkali tiba-tiba berubah dalam waktu yang sangat 

singkat. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal 

perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dapat berupa kinerja 

keuangan seperti aspek profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas dan 

solvabilitas. Sedangkan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan dapat berupa perubahan perekonomian di suatu negara seperti 

inflasi.  

Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori sinyal. Berle dan 

Means (1934) dalam Achyani et al (2015) menyatakan bahwa adanya 

perkembangan perusahaan menyebabkan  terjadinya  pemisahan kepemilikan 

dan kontrol atas suatu perusahaan sehingga memerlukan suatu mekanisme  

yang dapat menjamin bahwa manajemen akan mengelola perusahaan sesuai 

dengan kepentingan pemilik dan tujuan dari perusahaan. Pemikiran Berle dan 

Means tersebut mengilhami Jensen dan Meckling (1976) yang kemudian 

mengembangkan teori keagenan. 

Menurut Wiyono et al (2017: 27) teori signal atau signaling theory 

dilandasi oleh pemikiran bahwa pengelola perusahaan (insider) pada umumnya 

memiliki informasi yang lebih baik mengenai perusahaan dibandingkan 

dengan investor luar (outsider). Manajer atau pengelola perusahaan tentu 

memahami prospek perusahaan di masa yang akan datang. Saat hanya manajer 

yang mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang sementara 

investor tidak mengetahuinya. 
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Profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan dikarenakan 

profitabilitas ini menggambarkan bagaimana manajemen mengelola 

perusahaan. Sehingga laba yang tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan 

harus mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga 

manajemen dapat membuat kebijakan terkait perusahaan secara tepat sasaran. 

Kebijakan yang dibuat oleh manajemen merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya untuk memaksimalkan laba yang 

diperoleh. Semakin tingginya tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Kemudian ukuran perusahaan juga mempengaruhi nilai perusahaan 

dikarenakan ukuran perusahaan adalah skala untuk menentukan besar kecilnya 

suatu perusahaan. Menurut Suharli (2006) dalam Prasetia et al (2014) 

perusahaan dengan total aset yang besar akan lebih memudahkan manajemen 

untuk mempergunakan aset perusahaan tersebut, kemudahan yang dimiliki 

manajemen dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Likuiditas juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut 

Murhadi (2013: 57) rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana 

kemampuan perusahaan dapat memenuhi liabilitas jangka pendeknya atau 

liabilitas lancarnya. Semakin tinggi likuiditas perusahaan semakin baik nilai 

perusahaannya dikarenakan perusahaan dapat menjamin kewajiban perusahaan 

dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan. 

Solvabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Solvabilitas 

bertujuan untuk menangani kemampuan jangka panjang perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya atau kewajiban keuangannya (Ross, 2015: 66). 

Semakin kecil solvabilitas perusahaan menandakan bahwa utang yang dimiliki 

perusahaan semakin kecil. Semakin besar ratio ini semakin baik bagi investor 

apabila laba usaha yang dihasilkan akibat adanya peminjaman hutang 

mengalami kenaikan sehingga dapat menutup beban bunga (Fraser, 2004: 186). 

Selanjutnya inflasi yang merupakan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang 
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berlaku umum dan terus menerus didalam suatu negara. Inflasi yang terjadi di 

dalam negara dapat mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga pada saat 

inflasi kinerja perusahaan juga perlu dinilai dengan cara membandingkan 

pertumbuhan laba dengan tingkat inflasi yang terjadi pada suatu negara. 

Topik mengenai nilai perusahaan telah banyak dilakukan penelitian 

oleh para peneliti terdahulu diantaranya Aditya P dan Rahyuda (2019). 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian terdahulu. Akan tetapi penelitian ini 

memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini 

menggunakan sampel yang berbeda dengan jangkauan waktu yang berbeda. 

Pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur 

sektor logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 dengan 

jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan yang konsisten terdaftar dalam indeks LQ-45 

periode  2016-2018. 

Motivasi dalam penelitian ini adalah supaya penulis mengetahui 

pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan likuiditas, solvabilitas, dan inflasi 

terhadap nilai perusahaan. 

 

2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dikarenakan data pada 

penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik (Supriyadi, 

2014: 7). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) atau laman web perusahaan serta 

data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) 

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang pernah masuk ke 

dalam indeks LQ45 periode Februari 2016-Januari 2019. Sampel 

penelitian ini adalah perusahaan yang konsisten masuk kedalam indeks 

LQ-45 periode Februari 2016-Januari 2019. Teknik sampling yang 

http://www.idx.co.id/
http://www.bps.go.id/
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digunakan adalah nonprobability sampling dengan metode sampling 

purposive. Sampel yang didapat dalam penelitian ini berjumlah 75 

perusahaan. 

2.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Terdapat satu variabel terikat pada penelitian ini yaitu nilai perusahaan dan 

lima variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas, solvabilitas, dan inflasi. Definisi dan pengukuran 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.3.1 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham 

atau nilai pasar perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur 

menggunakan harga pasar dan nilai buku per lembar saham 

(Wiyono, 2017: 81). Menurut Fahmi (2014: 167) nilai perusahaan 

dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆 𝑩𝒐𝒐𝒌 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 (𝑷𝑩𝑽) =  
𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆

𝑩𝒐𝒐𝒌 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆
 (1) 

2.3.2 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas 

manajemen yang tercermin pada imbalan atas hasil investasi melalui 

kegiatan operasional perusahaan (Sugiono, 2016: 66). Rasio 

profitabilitas pada penelitian ini dapat diukur menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑶𝒏 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 (𝑹𝑶𝑨) =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 (2) 

2.3.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, 

rata - rata total penjualan asset, dan rata-rata total aktiva. ukuran 

perusahaan merupakan rasio nilai logaritma natural dari total aset 
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(Utomo, 2016). Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑭𝒊𝒓𝒎 𝑺𝒊𝒛𝒆 = 𝑳𝒏(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕) (3) 

2.3.4 Likuiditas 

Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Sugiono, 2016: 57). 

Rasio likuiditas pada penelitian ini dapat diukur menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝑪𝑹) =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 (4) 

2.3.5 Solvabilitas 

Rasio solvabilitas diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam 

memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau 

penggunaan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan 

aset perusahaan (Hery, 2016: 164). Rasio solvabilitas pada penelitian 

ini dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝑫𝑬𝑹) =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 (5) 

2.3.6 Inflasi 

Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan 

kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata 

uang mengalami peleamahan (Fahmi, 2014: 226). Inflasi yang 

terjadi di Indonesia secara umum dihitung oleh Badan Pusat 

Statistika dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga 

Konsumen (IHK) terlebih dahulu. Hasil dari perhitungan besarnya 

inflasi yang terjadi di Indonesia, Badan Pusat Statistik 

mempublikasikan pada laman  www.bps.go.id. Menurut Badan 

Pusat Statistik Indonesia, inflasi tahunan dapat diukur menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒂𝒕𝒆 (𝑰𝑹)𝒏 =
𝑰𝑯𝑲𝒏− 𝑰𝑯𝑲𝒏−𝟏 

𝑰𝑯𝑲𝒏−𝟏
 (6) 

http://www.bps.go.id/
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2.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan Regresi Linear Berganda yang dinyatakan pada persamaan 

berikut ini:  

𝑷𝑩𝑽 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝑹𝑶𝑨 + 𝜷𝟐𝑺𝑰𝒁𝑬 + 𝜷𝟑𝑪𝑹 + 𝜷𝟒𝑫𝑬𝑹 + 𝜷𝟓𝑰𝑹 + 𝒆 (7) 

Keterangan: 

PBV  = Nilai Perusahaan 

α  = Konstanta 

𝛽1𝛽2𝛽3𝛽4𝛽5 = Koefisien Regresi Variabel X 

ROA  = Profitabilitas 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

CR  = Likuiditas 

DER  = Solvabilitas 

IR  = Inflasi 

𝑒  = error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan 

bahwa nilai Asymp Sig sebesar 0,074 lebih besar daripada tingkat 

signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara 

normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji Spearman 

Rho diperoleh nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih 
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dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terkena heteroskedatisitas. Hasil dari 

uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson diperoleh nilai 1,549 

menurut menurut Singgih Santoso jika angka Durbin Watson berada di 

antara -2 sampai 2 berarti tidak terkena autokorelasi. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak terkena autokorelasi. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) 

diketahui bahwa profitabilitas memiliki nilai sig 0,000 lebih kecil 

dari tingkat signifikan atau derajat kepercayaan 0,05. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Profitabilitas dapat mengindikasikan gambaran perusahaan 

yang baik  di masa mendatang, sebab ROA memperlihatkan tingkat 

pengembalian investasi yang diberikan perusahaan dengan 

mempergunakan seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Semakin 

besar ROA, berarti perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan 

aset untuk memperoleh keuntungan (Putri dan Endang, 2016). 

3.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) 

diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai sig 0,524 lebih 

besar dari tingkat signifikan atau derajat kepercayaan 0,05. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tinggi atau 

rendahnya nilai perusahaan. Karena pada prakteknya, melihat 

perkembangan saat ini perusahaan yang menghasilkan profit yang 

besar tidak selalu membutuhkan ukuran perusahaan yang besar pula 

(Nurminda, 2017). Investor akan selalu melihat kinerja dan profit 
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yang dihasilkan oleh perusahaan karena walaupun ukuran 

perusahaan tidak besar akan tetapi memiliki kinerja yang baik dan 

profit yang selalu meningkat di setiap tahunnya akan membuat 

gambaran perusahaan yang baik di masa mendatang. 

3.2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) 

diketahui bahwa likuiditas memiliki nilai sig 0,082 lebih besar dari 

tingkat signifikan atau derajat kepercayaan 0,05. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Likuiditas mengindikasikan semakin tinggi likuiditas 

perusahaan semakin baik nilai perusahaannya dikarenakan 

perusahaan dapat menjamin kewajiban perusahaan  dengan aset 

lancar yang dimiliki perusahaan. Akan tetapi likuiditas tidak 

berpengaruh pada nilai perusahaan dikarenakan investor lebih 

mementingkan kesejahteraannya dan lebih berfokus kepada profit 

perusahaan. Dilihat dari sample penelitian yang merupakan 

perusahaan dengan saham yang sering diperjual belikan pada pasar 

modal ini mengakibatkan tidak mungkinnya perusahaan untuk 

dilikuidasi dalam kurun waktu yang singkat. 

3.2.4 Pengaruh Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) 

diketahui bahwa solvabilitas memiliki nilai sig 0,033 lebih kecil dari 

tingkat signifikan atau derajat kepercayaan 0,05. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Solvabilitas mengindikasikan bahwa investor 

memperhatikan besarnya kewajiban atau hutang yang dimiliki 

perusahaan, jika aset yang dimiliki perusahaan tidak lebih besar dari 

hutang yang dimiliki maka perusahaan tersebut memiliki risiko yang 

lebih tinggi untuk mengalami kebangkrutan karena semakin besar 
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Debt to Equity Ratio (DER) maka semakin besar komposisi hutang 

sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap 

pihak luar (kreditur). Dapat mengakibatkan keuntungan perusahaan 

yang kecil dikarenakan untuk membayar hutang perusahaan dan 

akan berdampak pada tingkat pengembalian yang diberikan kepada 

pemegang saham. Investor akan mempertimbangkan kembali untuk 

melakukan investasi sehingga permintaan terhadap saham 

perusahaan akan menurun, dan pada akhirnya akan mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

3.2.5 Pengaruh Inflasi terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) 

diketahui bahwa inflasi memiliki nilai sig 0,537 lebih besar dari 

tingkat signifikan atau derajat kepercayaan 0,05. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Inflasi yang terjadi di Indonesia selama 2016-2018 masih 

merupakan inflasi yang ringan. Tingkat inflasi masih dibawah 10% 

sehingga perusahaan tidak mengalami dampak yang sangat besar 

karena terjadinya inflasi baik dalam hal kinerja maupun laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga inflasi tidak berpengaruh pada 

nilai perusahaan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model 

analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, 

ukuran perusahaan, likuiditas, solvabilitas dan inflasi secara simultan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara parsial 

pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, solvabilitas dan 

inflasi terhadap nilai perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1) Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

yang konsisten terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2016-2018. 

2) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang konsisten terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2016-

2018. 

3) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang konsisten terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2016-

2018. 

4) Solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

yang konsisten terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2016-2018. 

5) Inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

yang konsisten terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2016-2018. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini masih terdapat 

keterbatasan dan kelemahan yang perlu diperhatikan oleh pengguna 

penelitian ini, diantaranya: 

1) Tahun periode yang digunakan terbatas hanya selama 3 tahun, yaitu 

2016 sampai 2018. 

2) Populasi penelitian hanya terbatas pada perusahaan yang pernah 

terdaftar dalam LQ-45 periode 2016-2018, sehingga tidak bisa 

mewakili secara keseluruhan. 

3) Sektor perbankan dikecualikan dari sampel dikarenakan variabel 

likuiditas (CR) tidak terdapat pada sektor perbankan. 

4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah peneliti jelaskan 

maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1) Diharapkan penelitian selanjutnya menambah periode penelitian yang 

akan digunakan. 

2) Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah sampel yang 

digunakan untuk penelitian agar dapat mewakili secara keseluruhan. 
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3) Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan proksi variabel yang 

berbeda. 
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