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PENGARUH SIZE PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN 

GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

(Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2015-2018) 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Size perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage, dan Growth Opportunity terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data 

yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2015-2018. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Perusahaan Food and Baverages. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan jumlah sampel adalah 11 

perusahaan, sehingga data penelitian yang dianalisis dalam empat periode 

sebanyak 44. Alat analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda, 

dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. 

Hasil penelitan menunjukan bahwa variabel Size Perusahaan, Leverage, Growth 

Opportunity tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan Profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 

Kata Kunci : Size Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Growth Opportunity 

Nilai Perusahaan 

 

Abstract 
 

This research aims to analyze company firm size, profitabilty, leverage, and 

growth opportunity has firm value on food and beverages in the Indonesia stock 

exchange. The data used are secondary data such as the 2015-2018 financial 

report. The population in this study is the food and beverages company. The 

sampling technique in this study uses purposive sampling method. Based on the 

criteria which was are used 11 companies, so the number of data which was 

analyzed is 44. The instrument used is multiple regression method, with 

hypothesis testing used t test, F test, and test coefficient of determination. The 

result of this study indicate the result of this study indicate that firm size, leverage, 

and growth opportunity has no effect on firm value and profitabilty has positive 

significant effect to firm value. 
 

Keyword : Firm Size, Profitabilty, Leverage, And Growth Opportunity, Firm 

Value. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tujuan perusahaan go public untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau 

para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Salvatore, 

2005). Nilai perusahaan merupakan suatu hal yang penting karena semakin 

tinggi suatu nilai perusahaan maka berdampak pada tingginya kemakmuran 
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pemegang saham. Perusahaan mempunyai strategi yang baik dalam 

memperhatikan kontiunitas perusahaan terutama kesejahteraan pemegang 

saham. Harga Saham merupakan salah satu aspek penilaian dari nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan akan dianggap baik jika harga suatu saham 

meningkat, karena berdampak pada tingginya return yang memberikan 

kemakmuran bagi pemegang saham.  

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam perekonomian, 

dimana pasar modal menjadi tempat untuk para investor menanamkan 

modalnya, para investor sebelum menanamkan modalnya tentunya melihat 

terlebih dahulu bagaimana kualitas perusahaan tersebut, para pemegang 

saham dapat mengaksesnya dalam laporan keuangan yang terdafatar di BEI 

disitu kita dapat mengakses sumber informasi yang diharapkan. Husnan 

(2014:7) mengartikan nilai perusahaan sebagai harga yang mampu 

dibayarkan oleh calon pembeli ketika perusahaan tersebut dijual. Pada saat 

perusahaan menawarkan saham ke publik, nilai perusahaan dapat dijadikan 

acuan seorang investor. Nilai perusahaan digunakan investor untuk melihat 

kinerja perusahaan di masa mendatang, nilai perusahaan sering dikaitkan 

dengan harga saham. Harga saham yang tinggi akan memberikan keuntungan 

pada investor. Wijaya dan Panji (2015) menyatakan harga saham yang tinggi 

akan berbanding lurus dengan nilai perusahhan yang tinggi membuat para 

investor percaya diri sehingga para investor kan tertarik untuk menanamkan 

modal pada perusahaan tersebut. 

Nilai perusahaan merupakan peresepsi investor dalam menilai tingkat 

keberhasilan perusahaan untuk memberikan kemakmura bagi para investor 

dengan meningkatkan harga saham. Nilai perusahaan akan dikatakan baik 

dilihat dari pergerakan harga saham. Karena harga saham digunakan untuk 

menilai kemakmuran perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena 

nilai perusahaan dilihat dari harga sahamnya. Indikator yang digunakan 

dalam mengukur nilai perusahaan ialah price to book value, yaitu 

perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per saham (Bringham 

dan Gapensi, 2006). 
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Di Indonesia, sektor saham yang paling banyak diminati oleh para 

investor adalah sektor barang konsumsi. Hal ini sangat menarik untuk diteliti 

karena masyarakat Indonesia tidak lepas dari indutri konsumsi dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentunya berdampak pada 

meningkatnya harga pasar saham perusahaan dikarenakan banyak para 

investor yang tertarik menanamkan modalnya untuk investasi di sektor barang 

konsumsi. Perusahaan makanan dan minuman merupakan sektor perusahaan 

konsumsi yang banyak diminati oleh para investor, mengingat kinerja 

perusahaan menunjukan kenaikan. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.  Penelitian 

kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan 

data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang 

ingin diketahui (Kasiram, 2008: 149) dalam bukunya Metode Penelitian 

Kualitatif dan Kuantitatif. Dapat dikatakan juga yaitu penelitian yang 

memberikan deskripsi atau memberikan gambaran-gambaran terhadap objek 

yang diteliti melalui sampel atau populasi atau angka atau data. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menguji variabel dependen 

(Y) Nilai Perusahaan, sedangkan variabel dependen (X) dalam penelitian ini 

adalah Size, Profitabilitas, Leverage dan Growth Opportunity Perusahaan 

Food Baverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

3.1.1 Statistik Deskriptif 

Uji statistik dalam analisis deskriptif bertujuan menguji serta menganalisis 

hipotesis penelitian yang bergantung dari skala pengukurannya. Berikut hasil 

uji statistik deskriptif sebagi berikut: 
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Tabel 1 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Size Perusahaan 44 26,66 32,20 29,0138 1,49458 

Profitabilitas 44 0,02 1,24 0,2294 0,27467 

Leverage 44 0,14 3,52 0,4895 0,49096 

Growth 

Opportunity 

44 -0,16 0,62 0,1330 0,14966 

Nilai Perusahaan 44 0,55 28,86 5,2601 6,79310 

Valid N (Listwise) 44     

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020. 

Berdasarkan hasil deskriptif pada tabel 1 menujukan bahwa pada 11 

sampel perusaha`an manufaktur sektor food and beverages, diperoleh dari 

jumlah data (N) sebanyak 44 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Data tersebut memiliki 5 unsur variabel sebagai berikut : size perusahaan, 

profitabilitas, leverage, growth opportunity, dan nilai perusahaan. Pada 

masing-masing varibel tersebut memiliki nilai minimum, maximum, dan 

standar deviasi yang berbeda-beda. Size perusahaan dalam penelitian ini 

berdasarkan tabel 4.1 menunjukan bahwa size perusahaan memiliki nilai 

terendah (min) sebesar 26,66 dan nilai tertinggi (max) 32,20 dengan rata-rata 

sebesar 29,0138 dan standar deviasi sebesar 1,49458. Didalam penelitian ini 

variabel profitabilitas menggunakan rasio return on equity (ROE). Return on 

equity merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas pemilik perusahaan.  

Ekuitas pemilik adalah jumlah aktiva bersih perusahaan. Return on 

equity  mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi 

pemegang saham perusahaan (Agus Sartono, 2011).Semakin besarrasio ini 

maka semakin baik dalam hal ini berarti ekuitas yag dimiliki perusahaan dapat 

lebih cepat berputas dan memperoleh laba. Semakin besar Profitabilitas 

(ROE) maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan tersebut. Leverage (DAR) adalah rasio utang yang digunakan 

untuk menjalankan perusahaan dan nilai aset perusahaan. Dalam rasio ini 

banyak investor yang mengukur jumlah utang perusahaan. Dimana semakin 

tinggi nilai DAR berarti perusahaan juga mempunyai resiko yang tinggi pula 

dalam melunasi semua kewajibanya.Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan bahwa 
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leverage memiliki nilai terendah sebesar 0,14 dan nilai tertinggi sebesar 3,52 

dan rata-rata debt to aset rasio sebesar 0,4895 dan standar deviasi sebesar 

0,49096.Growth Opportunity adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan 

dimasa depan (Mai, 2006).   

Pertumbuhan suatu perusahaan dapat tercermin dari Perubahan total 

aktiva dihitung dengan total aktiva periode sekarang dikurangi dengan total 

aktiva pada periode sebelumnya , selanjutnya dibagi dengan total aktiva 

periode sebelumnya. Dimana semakin besar nilai growth oportunity suatu 

perusahaan maka semakin bagus pula peluang pertumbuhan suatu perusahaan 

diperiode mendatang. Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan bahwa growth 

opportunity memiliki nilai terendah sebesar -0,16 dan nilai tertinggi sebesar 

0,62 dan rata-rata growth opportunity sebesar 0,1330 dan standar deviasi 

sebesar 0,14966. Nilai perusahaan merupakan peresepsi penilaian investor 

terhadap perusahaan yang dicerminkan dengan harga saham (Sugiyanto, 10). 

Tujuan utama setiap perusahaan ialah memperoleh laba yang sebesar-besarnya 

yang tercermin oleh kemamuran para pemegang saham. Berdasarkan tabel 4.1 

menujukan bahwa nilai perusahaan memiliki nilai terendah (mean) sebesar 

0,55 dan nilai tertinggi sebesar 28,86  dengan rata-rata nilai perusahaan 

sebesar 5,2601dan standar deviasi sebesar 6,79310. 

3.1.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas data didalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah data dari setiap variabel memiliki distribusi nornal. Dijelaskan bahwa 

model regresi yang baik adalah yang distribusinya norml atau mendekati 

normal.  Penelitian ini menggunakan uji normalitas data dengan One Sample 

Kormogorov-Smirnov Test, dengan melihat tingkat signifikansi 0,005 pada 

asymp.sig (2-tailed). Tabel dibawah ini menunjukan hasil uji normalitas 

sebagai berikut :  

3.1.3 Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dan Tolerance Value pada model regresi. Berdasarkan dari pengujian 

yang telah dilakukan diperoleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut: 
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Tabel 2 Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity  

Keterangan 
Statistics 

  Tolerance VIF 

 

Size Perusahaan 0,930 1,075 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Profitabilitas 0,972 1,029 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Leverage 0,966 1,035 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Growth Opportuniyu 0,910 1,099 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020. 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, tidak terdapat satu 

pun variabel bebas yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,1 dan nilai VIF 

diatas 10, hal ini menandakan bahwa pengujian terhadap model regresi 

terbebas dari multikolinearitas. 

3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Peneitian ini menggunakan uji spearman rho. dalam mendeteksi 

heteroskedastisitas dengan menggunakan tingkat signifikansi. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji spearman rho. adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
Sig. (2-

tailed) 
Keterangan 

Size Perusahaan 0,404 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Profitabilitas 0,415 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Leverage 0,429 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Growth 

Opportunity 

0,503 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020. 

Berdasarkan hasil pengujian diatas menandakan bahwa semua vaiabel 

bebas (variabel independen) mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 atau 5%, yang berarti bahwa persamaan regresi terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 
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3.1.5 Uji Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi, penelitian ini 

menggunakan metode Durbin-Watson dengan hasil yang diperoleh sebagai 

berikut: 

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-

Watson 
Kriteria Keterangan 

1,909 DU < DW < 4- DU. Tidak Terjadi Autokorelasi 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020. 

Berdasarkan nilai Durbin Waston menunjukan nilai 1,909. Dengan rumus 

DU < DW < 4- DU. Nilai DW 1,909 lebih besar dari batas atas DU (1,7200) 

dan kurang dari (4-DU) 4-1,7200 = 2,28 sehngga dapat disimpulkan bahwa 

model tersebut terbebas dari autokorelasi. 

3.1.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda, model ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yaitu  size perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan growth opportunity terhadap variabel dependen  

yaitu  Nilai Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2015-2018. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 Uji Hipotesis 

Variabel Coefficients T Sig. Keterangan 

(Constant) -4,382 -0,635 0,529  

Size Perusahaan  0,141 0,610 0,545 Tidak Signifikan 

Profitabilitas 23,631 19,162 0,000 Signifikan 

Leverage 0,033 0,048 0,962 Tidak Signifikan 

Growth Opportunity 0,765 0,327 0,745 TidakSignifikan 

Fhitung   93,705  

R
2 

  0,906  

Adjusted R
2 

  0,896  

Sig.   0,000
b 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020. 
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Berdasarkan hasil analisis diatas, maka diperoleh analisis regresi sebagai 

berikut: 

NP = α + β1SIZE + + β2PROF + + β3LEV+ + β4GWO + e 

NP = -4,382 + 0,141 + 23,631 + 0,033 + 0,765 + e 

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Size Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama H1 dilakukan untuk menguji apakah 

size perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan 

tabel 4.8 variabel size perusahaaan menunjukan tingkat signifikansi sebesar 

0,545> α 0,05 atau 5% maka hipotesis pertama H1 tidak diterima atau size 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Size 

perusahaan yang besar dapat dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan 

memiliki komitmen didalam memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga 

banyak investor yang tertarik untuk menanamkan saham karena ia percaya 

akan mendapatkan kembalian sesuai keuntungan perusahaan tersebut. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa size perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hasil ini berarti bahwa besar kecilnya total aset perusahaan 

tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang menghasilkan profit besar tidak selalu membutuhkan ukuran 

perusahaan yang besar pula.. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Imam Rahmantio, dkk  (2018) menunjukan 

ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian Mawar Sharon, dkk (2015) , Rahmawati (2013) 

menunjukan hasil ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

3.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama H2 dilakukan untuk menguji apakah 

profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.8 veriabel profitabilitas perusahaaan menunjukan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000<α 0,05 atau 5% maka hipotesis pertama H2 diterima 
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atau profitabilitas perusahaan  berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Profitabilitas (Return On 

Equity) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ini berarti bahwa perusahaan 

semakin mampu menghasilkan laba perusahaan dari periode ke periode maka 

mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang dalam kondisi 

operasional yang optimal atau bagus. Hal ini merupakan sinyal yang bagus 

yang diberikan kepada para investor untuk menghasilkan tingkat 

pengembalian yang tinggi pula. Dengan demikian, nilai suatu perusahaan akan 

mengalami peningkatan yang diiringi dengan meningkatnya jumlah investasi 

dari para investor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Veronica Hasibuan, dkk  (2016) menunjukan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Eka Idryandi (2017) ialah Profitabiltas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Jika profitabilitas mengalami 

peningkatan maka nilai perusahaan juga ikut meningkat. 

3.2.3 Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama H3 dilakukan untuk menguji apakah 

leverage perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.8 variabel leverage perusahaaan menunjukan tingkat 

signifikansi sebesar 0,962>α 0,05 atau 5% maka hipotesis pertama H3 tidak 

diterima atau leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Leverage (Debt To Equity Ratio) merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dimana seberapa besar 

perusahaan bergantung pada kreditur dan seberapa besar perusahaan dapat 

membiayai kewajibannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa DER tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV) karena Investor tidak terlalu 

memperhatikan jumlah utang yang digunakan perusahaan, tapi lebih 

memperhatikan bagaimana manajer mengelola utang dengan baik. Sehingga 

nantinya investor lebih melihat bagaimana pihak manajemen dalam 

menggunakan dana dari utang apakah dilakukan secara efektif dan efisien, 

sehingga menciptakan nilai tambah untuk perusahaan. Hasil penelitian ini 
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mendukung penelitian sebelumnya oleh Ananto dan Sri (2018) yang 

menyatakan bahwa DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal sama ditunjukan oleh sari (2013) yang menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3.2.4 Pengaruh Growth Opportunity terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama H4 dilakukan untuk menguji apakah 

growth opportunity perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.8 variabel growth opportunity perusahaaan menunjukan 

tingkat signifikansi sebesar 0,745> α 0,05 atau 5% maka hipotesis pertama H4 

tidak diterima atau growth opportunity perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

growth opportunity tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV) karena 

tinggi rendahnya pertumbuhan perusahaan tidak menjamin return yang 

diinginakn investor, dan belum tentu menarik para investor menenamkan 

saham. Semakin besar tingkat pertumbuhan perusahaan, maka akan semakin 

besar biaya yang perusahaan keluarkan untuk mengelola kegiatan opersaional 

, karena perusahaan akan memfokuskan dananya untuk keperluan operasional 

daripada mensejahterakan para pemegang saham. Hal ini tidak mempercayai 

menyeababkan investor tidak percaya perusahaan dan nilai perusahaan akan 

menurun.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Siti 

Sopiah (2017), Zuhairi (2018), Kurnia (2015) yang menyatakan bahwa growth 

opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:  

a. Size perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,545> α=0,05 maka 

ditolak. Sehingga size perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2018. 
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b. Profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000< α=0,05 maka 

diterima. Sehingga size perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 

c. Leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,962 > α=0,05 maka ditolak. 

Sehingga Leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan food and 

baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 

d. Growth Opportunitynmemiliki nilai signifikansi sebesar 0,765> α=0,05 

maka ditolak. Sehingga Growth Opportunity tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2018. 
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