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PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN SIKLUS  

KONVERSI KAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  

(Studi pada Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar  

di BEI periode 2015-2018) 

 

 

Abstrak 

 

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap nilai perusahaan pada sektor 

Consumer Goods Industry yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

variabel-variabel pengukur: Sales Growth, Size, Tangible Asset, Liquidity, 

Leverage, dan CCC (Cash Conversion Cycle). Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan berupa data dari 

laporan keuangan perusahaan pada sektor Consumer Goods Industry yang 

terdaftar di BEI selama periode 2015-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 

54 perusahaan yang terdaftar di BEI, sedangkan sampel penelitian ini yaitu 24 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Metode pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purpossive sampling. Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap nilai perusahaan pada sektor 

Consumer Goods Industry yang terdaftar di BEI sebagai berikut, Sales Growth 

secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Size 

secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Tangible 

Asset secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Liquidity (Current Ratio) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Leverage (DAR) secara parsial berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Cash Conversion Cycle secara parsial 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sales Growth, 

Size, Tangible Asset, Liquidity, Leverage, dan CCC (Cash Conversion Cycle) 

secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor Consumer 

Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Kata kunci: Sales Growth, Size, Tangible Asset, Liquidity, Leverage, CCC (Cash 

Conversion Cycle), firm value, Current Ratio, Debt to Total Asset. 

 

Abstract 

 

The aim this research is to find out the effect of financial ratios on firm 

value in the Consumer Goods Industry’s sector listed on the Indonesia Stock 

Exchange with measuring variables: Sales Growth, Size, Tangible Asset, 

Liquidity, Leverage, and CCC ( Cash Conversion Cycle). The data source used in 

this study is secondary data. The data used in the form of data from the company's 

financial statements in the Consumer Goods Industry’s sector listed on the 

Indonesia Stock Exchange during the 2015-2018 period. The population in this 

study were 54 companies listed on the IDX, while the study sample was 24 

companies listed on the IDX. The sampling method used in this study was 
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purposive sampling. Based on the results of research on the effect of financial 

ratios on firm value in the Consumer Goods Industry sector listed on the IDX as 

follows, Sales Growth partially has a no significant negative effect on firm value. 

Size partially has a significant positive effect on firm value. Liquidity (Current 

Ratio) partially has no significant positive effect on firm value. Leverage (DAR) 

partially has a significant negative effect on irm value. Cash Conversion Cycle 

partially has no significant negative effect on company value. Sales Growth, Size, 

Tangible Asset, Liquidity, Leverage, and CCC (Cash Conversion Cycle) 

simultaneously affect company value in the Consumer Goods Industry sector 

which is listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 

 

Keywords: Sales Growth, Size, Tangible Asset, Liquidity, Leverage, CCC (Cash 

Conversion Cycle), firm value, Current Ratio, Debt to Total Asset. 

 

1. PENDAHULUAN 

Globalisasi yang terjadi pada saat sekarang ini memberikan berbagai perubahan 

dan perkembangan dalam segala bidang yang salah satunya adalah bidang 

ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga revolusi industri 

menyebabkan hubungan ekonomi dan perdagangan memasuki fase baru dan 

menjadi unit ekonomi yang lebih besar. Industri merupakan tahap perkembangan 

ekonomi yang penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara yang mana juga 

memberikan dampak positif (Ogolmagai, 2013). Maka dari itu, perubahan dan 

perkembangan pada sektor ekonomi saat ini mengalami kenaikan yang sangat 

pesat. Hal ini diimbangi dengan banyaknya perusahaan yang namanya tercatat 

dalam Bursa Efek Indonesia, salah satunya pada sektor Consumer Goods Industry. 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap suatu 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham yang mana bertujuan untuk 

memaksimalkan kekayaan perusahaan maupun investor itu sendiri. Nilai 

perusahaan tercermin dalam harga saham yang stabil dan meningkat. Harga saham 

yang tinggi akan membuat perusahaan dihargai tinggi dan mempengaruhi 

kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan dan prospek di masa depan 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan nilai perusahaan, para 

investor bisa melihat kinerja perusahaan tersebut dari berbagai sudut. Semakin 

baik nilai suatu perusahaan, maka semakin banyak pula investor-investor baik itu 
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investor dalam negeri maupun luar negeri yang akan tertarik untuk melakukan 

investasi pada perusahaan tersebut.  

Tobin’s Q merupakan salah satu rasio yang dapat menentukan nilai 

perusahaan dari banyak rasio yang ada. Rasio Tobin’s Q merupakan alat ukur 

terbaru evaluasi kinerja yang memberikan jawaban kepada pemegang saham 

mengenai sejauh mana manajemen telah terlibat dalam meningkatkan kekayaan 

mereka. Tobin’s Q digunakan untuk mengukur nilai perusahaan karena indikator 

ini membandingkan nilai pasar saham dengan biaya penggantian dari aset 

perusahaan. Untuk menetukan tingkat nilai perusahaan  dapat digunakan beberapa 

rasio, seperti sales growth (pertumbuhan penjualan), size (ukuran perusahaan), 

tangible assets (aset berwujud), rasio likuiditas, rasio leverage maupun CCC 

(Cash Conversion Cycle). Sales growth dihitung dengan berdasarkan penjualan.  

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

pengaruh rasio keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan (Sales 

Growth), ukuran perusahaan (Size), Aset Berwujud (Tangible Asset), likuiditas 

(Liquidity), Leverage, dan siklus konversi kas (Cash Conversion Cycle) terhadap 

nilai perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan  metode purposive sampling 

dengan total sampel sebanyak 24 perusahaan yang etlah terdaftar di BEI periode 

2015-2018. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan alat analisi regresi linear berganda. Pada pendekatan kuantitatif 

ini penulis menitik beratkan pada pengajuan hipotesis melalui pengukuran 

variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya yang diharapkan dapat 

memberikan kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis. Jenis dan sumber data 

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

merupakan data sekunder, dimana data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini didapatkan dari laporan tahunan (annual report) dari perusahaan sektor 
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consumer goods industry, dengan pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling dengan hasil sampel sebanyak 24 perusahaan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil akhir pada penelitian ini dijelaskan lebih lanjut oleh hasil perhitungan SPSS 

Statistics yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh pertumbuhan 

penjualan (Sales Growth), ukuran perusahaan (Size), Aset Berwujud (Tangible 

Asset), likuiditas (Liquidity), Leverage, dan siklus konversi kas (Cash Conversion 

Cycle) terhadap nilai perusahaan yang dijelaskan pada Tabel 1. sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Std. Error t-statistik Prob. 

C 

Sales Growth 

Size 

Tangible Asset 

Liquidity 

Leverage 

CCC 

-2,048 

-0,096 

0,253 

2,124 

0,090 

-2,233 

-1,275E-005 

1,856 

0,106 

0,107 

1,176 

0,155 

1,327 

0,000 

-1,104 

-0,902 

2,371** 

1,806* 

0,579 

-1,682* 

-0,560 

0,274 

0,370 

0,021 

0,075 

0,564 

0,097 

0,577 

R-squared 

F-statistic 

Prob. (F-Statistic) 

0,183 

2,567 

0,026 

*Signifikan 10%, **Signifikan 5%, ***Signifikan 1% 

a. Dependent variable: Tobin’s Q 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020 

 

3.1 Pengaruh Sales Growth terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, sales growth berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan penjualan, 

justru akan menurunkan nilai perusahaan. Dimana seharusnya 

perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu 

meningkatkan penilaian investor terhadap perusahaan. Hal ini 

dikarenakan pertumbuhan penjualan dapat digunakan untuk perusahaan, 

investor maupun stake holder lainnya untuk melihat prospek suatu 
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perusahaan. Dengan melihat data penjualan dimasa lalu, perusahaan 

dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Bagi 

investor pun demikian, pertumbuhan penjualan dapat digunakan untuk 

memperkirakan keuntungan yang akan didapat perusahaan itu.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kaur (2015) serta 

Kusumawati dan Juniarti (2014), bahwa sales growth tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan Dewi dan Sujana (2019), 

pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan dan dengan arah 

hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan 

 

3.2 Pengaruh Size terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan yang artinya semakin besar aset 

yang dimiliki perusahaan, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Perusahaan yang besar akan dengan mudah mendapatkan dana, yang 

mana dana ini dapat digunakan untuk memiliki aset dan sumber daya 

yang besar serta dapat beroperasi dengan lebih leluasa. Hal ini akan 

berdampak pada peluang yang bagi perusahaan untuk menghasilkan 

profit yang lebih maksimal. Selain itu, perusahaan yang besar juga 

berpeluang memiliki prospek yang baik bagi perusahaan yang akan 

berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membayar dividen yang 

lebih besar bagi para investor. Hal ini akan dipandang positif oleh para 

investor yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyorini (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan Siagian, dkk (2013) juga menunjukkan hasil bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati, dkk (2015) serta penelitian 
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Setiadharma dan Machali (2017) yang menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

3.3  Pengaruh Tangible Asset terhadap Nilai Perusahaan 

Tangible asset yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan akan lebih 

baik jika mengelola aset berwujud dari total seluruh aset yang dimiliki 

perusahaan. Semakin besar aset tetap dari total aset yang dimiliki 

perusahaan, maka akan semakin baik dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Aset tetap memiliki peranan penting dalam perusahaan. Nilai 

investasi yang ditanamkan dalam aset tetap relatif besar, serta aset tetap 

merupakan harta perusahaan yang menyerap sebagian besar modal 

perusahaan, karena dari segi jumlah dana untuk memperoleh aset tetap 

diperulukan dana yang relatif besar (Dharmendra, 2016). Sehingga 

perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap besar diharapkan dapat 

memaksimalkan produktivitas yang akan meningkatkan laba perusahaan, 

yang tentu juga akan mempengaruhi nilai perusahaan dalam persepsi 

investor. 

Maka dari itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muritala (2012) yang menyatakan bahwa tangible asset 

berpengaruh positif. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Lestari dan Indarto (2019), yang menyatakan bahwa tangible 

aset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang berarti investor 

lebih memilih menggunakan rasio keuangan lain dalam melakukan 

penilaian terhadap perusahaan. 

 

3.4  Pengaruh Liquidity terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin besar nilai 

current ratio maka akan meningkatkan nilai perusahaan namun tidak 

secara signifikan. Para investor dapat mempertimbangkan posisi 
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likuiditas dari suatu perusahaan yang akan diminati untuk investasi, 

karena current ratio  menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga investor akan tertarik 

dalam berinvestasi. Manajemen perlu mengelola aset lancar yang dimiliki 

perusahaan dengan baik, agar perusahaan dapat memenuhi hutang jangka 

pendeknya sehingga akan memberikan kontribusi pada peningkatan nilai 

perusahaan.  

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nurhayati (2013) yang menjelaskan bahwa likuiditas 

yang diproksikan dengan current ratio tidak memberikan pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Rompas (2013) yang mengatakan ada pengaruh antara current 

ratio terhadap nilai perusahaan. 

 

3.5 Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji yang telah dibahas sebelumnya, leverage yang 

diproksikan dengan Debt to Total Asset berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan arah hubungan negatif. Arah hubungan negatif antara 

DAR dengan nilai perusahaan berarti bahwa semakin rendah DAR, maka 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata selama periode 2015-2018 perusahaan sektor consumer goods 

industry  menggunakan hutang yang kecil untuk membiayai aktiva. 

Perusahaan dengan total hutang yang rendah bisa disebabkan karena 

tingkat kepercayaan pihak bank terhadap perusahaan yang bersangkutan 

rendah. Kepercayaan yang rendah ini dapat disebabkan karena beberapa 

alasan, misalnya perusahaan mengalami perlambatan dalam usahanya 

sehingga akan membuat bank menimbang lagi untuk memberikan 

pinjaman.  

Dengan demikian, hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi, dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa leverage 

yang diproksikan dengan DAR berpengaruh signifikan dengan arah 
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hubungan yang negatif. Hasil ini sependapat pula dengan penelitian 

Manurung, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa DAR berpengaruh 

signifikan dengan koefisien yang negatif. Namun ada juga hasil 

penelitian yang tidak sejalan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Pantow, dkk (2015) bahwa rasio leverage berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap nilai perusahaan.  

 

3.6 Pengaruh CCC terhadap Nilai Perusahaan 

CCC atau siklus konversi kas dalam penelitian ini berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa besarnya kecilnya tingkat siklus 

konversi kas tidak sebanding lurus dengan meningkatnya nilai suatu 

perusahaan. Semakin cepat siklus konversi kas perusahaan maka akan 

berakibat pada penurunan nilai perusahaan.  Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyanto dan 

Permatasari (2014) yang menyatakan bahwa modal kerja yang diukur 

melalui siklus konversi kas memiliki pengaruh signifikan dan memiliki 

arah hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan. Melalui kebijakan 

modal kerja yang efisien berartii perusahaan menerapkan siklus konversi 

kas yang singkat yang berdampak pada penurunan waktu konversi 

persediaan, penagihan piutang serta pembayaran hutang kepada kreditur. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh sales growth, size, 

tangible asset, liqudity, leverage, dan CCC terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

4.1.1 Sales growth, size, tangible asset, liquidity, leverage, dan CCC 

secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Studi pada  
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Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar di BEI periode 

2015-2018).  

4.1.2 Sales growth secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (Studi pada  Sektor Consumer Goods Industry yang 

Terdaftar di BEI periode 2015-2018).  

4.1.3 Size secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan (Studi pada  Sektor Consumer Goods Industry yang 

Terdaftar di BEI periode 2015-2018).  

4.1.4 Tangible asset secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan (Studi pada  Sektor Consumer Goods 

Industry yang Terdaftar di BEI periode 2015-2018). 

4.1.5 Liquidity secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(Studi pada  Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar di BEI 

periode 2015-2018).  

4.1.6 Leverage secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan (Studi pada  Sektor Consumer Goods Industry yang 

Terdaftar di BEI periode 2015-2018).  

4.1.7 Cash conversion cash secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (Studi pada  Sektor Consumer Goods Industry yang 

Terdaftar di BEI periode 2015-2018).  

 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

4.2.1 Penelitian ini hanya menggunakan enam variabel yang diduga 

berpengaruh terhadao nilai perusahaan yaitu sales growth, size, 

tangible asset, liquidity, leverage, dan CCC. Variabel independen 

dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 

18,3%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengukur nilai 

perusahaan dapat menggunakan variabel lain yang tidak dibahas 
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dalam penelitian ini, misalnya menggunakan rasio profitabilitas, 

kebijakan dividen perusahaan. 

4.2.2 Penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu atau periode 

selama empat tahun (periode 2015 – 2018) dengan jumlah sampel 

yang terbatas yaitu 24 perusahaan dari 54 perusahaan pada  sektor 

consumer goods industry yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4.2.3 Variabel yang digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap 

nilai perusahaan hanya menggunakan beberapa variabel saja, seperti 

sales growth, size, tangible asset, liquidity, leverage, dan CCC. 

Sedangkan masih banyak variabel yang dapat digunakan dan tidak 

disertakan dalam penelitian ini. 

4.2.4 Penelitian ini masih terdapat satu uji asumsi klasik yang tidak 

memenuhi syarat atau tidak lolos, yaitu uji autokorelasi. Maka 

penelitian ini masih mengalami gejala autokorelasi. 

4.2.5 Penelitian ini memiliki koefisien determinasi yang rendah, sehingga 

dalam penelitian ini variabel dependen lebih banyak dipengaruhi 

oleh variabel lain atau sebab-sebab lain diluar model yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

4.3 Saran  

Berdasarkan hasil, pembahasan, serta kesimpulan yang telah dijabarkan 

pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan 

kepada penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik dan 

memuaskan, yaitu: 

4.3.1 Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa dapat 

menambahkan variabel lain yang mampu menjelaskan nilai 

perusahaan. Variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan misalnya, 

menambahkan rasio profitabiltas, kebijakan dividen perusahaan. 

4.3.2 Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa 

sebaiknya memperluas penggunaan sampel, misalnya tidak hanya 
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menggunakan satu sektor perusahaan saja melainkan menambahkan 

beberapa sektor perusahaan. 

4.3.3 Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode pengamatan 

yang lebih panjang, tidak hanya menggunakan empat periode saja. 

Misalnya lima periode, sehingga hasil yang didapat lebih akurat. 

4.3.4 Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan proksi-proksi lain 

untuk mengukur beberapa rasio keuangan, misalnya liquidity yang 

juga dapat di proksikan dengan cash ratio, kemudian leverage yang 

juga dapat di proksikan dengan debt to total equity (DER). 
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