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PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, 

LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN 

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 

2017-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 99 

sampel perusahaan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Dengan SPSS versi 21. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas dan struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kata kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Struktur Modal, Nilai 

Perusahaan. 

Abstrack 

This study aims to determine the effect of profitability, company size, 

liquidity and capital structure on fitm value in customer goods industry sector 

companies listed on the IDX in the 2017-2019 period. The sampling method used 

in this research is purposive sampling method. The sample in this study amounted 

to 99 company samples. The data analysis method used in this study is multiple 

linear regression analysis. With SPSS version 21. The results showed that the 

profitability, liquidity and capital structure hadan effect on firm value. 

Meanwhile, firm size has no effect on firm value. 

Keywords: Profitability, Company Size, Liquidity, Capital Structure, Firm Value. 

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis pada era globalisasi ini tidak luput dari persaingan 

yang semakin ketat antar penjual dalam memasarkan produk dan jasa yang 

dihasilkan. Oleh karena itu perusahaan belomba-lomba dalam membuat 

strategi pasar perusahaan agar usaha yang dijalankan dapat bertahan lebih 

baik dan dapat bersaing dengan para kompetitor lain. Salah satu tindakan 
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yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu berusaha keras dalam 

memaksimalkan sumberdaya yang ada agar kinerja perusahaan dapat 

meningkat sehingga dapat berkembang dan bersaing di pasar modal. Tetapi 

sebelum melakukan hal tersebut perusahaan harus memperhatikan ketentuan-

ketentuannya antara lain seseorang harus jelas dalam dan target yang harus 

dicapai dan dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan sehingga proses 

produksi yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan target dan tujuan 

perusahaan. Dalam membangun sebuah usaha setiap perusahaan akan 

memiliki tujuan atau target yaitu dengan memaksimalkan perolehan laba dari 

hasill usahanya, selain memaksimalkan laba tujuan lainnya adalah 

meningkatkan nilai perusahaan untuk memberikan kesejahteraan para pemilik 

perusahaan maupun investor yang telah menanamkan sahamnya kepada 

perusahaan. Nilai perusahaan adalah suatu alat yang dapat menunjukkan 

kondisi perusahaan apakah kinerja dan aktivitas yang dilakukan telah berjalan 

denagn baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nilai perusahaan 

dapat tercemin berdasarkan harga sahamnya, jika harga saham suatu 

perusahaan tinggi maka nilai perusahaan juga akan meningkat. 

Laba merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam mengelola sumber daya serta meningkatkan kinerja 

perusahaan dalam melakukan aktivitas produksi hingga pemasaran. Laba juga 

dapat menjadi hal yang diperhatikan oleh para calon investor karena pada 

dasarnya investor menginginkan timbal balik dari perusahaan atas investasi 

yang telah dilakukan sebelumnya. Nilai perusahaan yang tinggi dapat 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan para investor sehingga para 

investor dapat memperkirakan prospek yang bagus di masa mendatang.  Nilai 

perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja 

perusahaan saat ini  namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan. 

Laba dapat diperoleh dari dana yang telah ditanamkan investor ke perusahaan 

yang telah dikurangi dengan biaya-biaya atau pengeluaran produksi yang 

dilakukan dalam suatu periode tertentu. Jika laba yang diperoleh dari hasil 

penjualan produksi tinggi maka semakin tinggi juga pembagian keuntungan 
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yang diterima investor dari penanaman modal yang telah dilakukan. Jika 

keuntungan perusahaan terus meningkat maka dapat menaikkan nilai 

perusahaan sehingga dapat menarik calon investor baru. 

Profitabilitas adalah suatu hal yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas 

kinerja perusahaan yang dilakukan pada periode tertentu. Semakin tingginya 

profitabilitas yang dihasilkan dari aktivitas usahanya maka kesejahteraan dan 

kemakmuran para investor akan terjaga karena mendapatkan timbal balik 

yang sepadan dengan investasi yang telah dilakukan. Menurut Chasanah dan 

Adhi (2017) mengungkapkan jika profitabilitas yang dihasilkan terus 

meningkat maka para calon investor baru akan tertarik untuk menanamkan 

sahamnya kepada perusahaan. 

Menurut prasetyorini (2013) ukuran perusahaan merupakan suatu alat 

untuk mengukur seberapa besar kecilnya perusahaan yang dapat dicari 

menggunakan beberapa cara diantaranya dengan menggunakan total aktiva, 

log size, nilai pasar saham dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai ancaman 

maupun risiko yang terjadi pada saat perusahaan beroperasi. Ukuran 

perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar 

ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula kesempatan perusahaan 

dalam memperoleh sumber pendanaan yang baik sehingga perusahaan dapat 

berkembang. 

Menurut Ardiana dan Chabachib (2018) menjelaskan bahwa likuiditas 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Kemampuan 

bayar segera berarti menggunakan aktiva lancar untuk membayar kewajiban. 

Jika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik maka manajemen akan 

memberi sinyal kepada para pengguna laporan keuangan sehingga para calon 

pemegang saham akan tertarik untuk melakukan investasi tinggi nilai 

perusahaan akan semakin tinggi. Dalam hal ini, likuiditas juga menjadi 

perhatian bagi calon investor baru karena jika kinerja perusahaan dilakukan 
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dengan baik maka bisa dianggap tingkat likuiditas perusahaan juga tinggi. 

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi biasanya memiliki 

kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh dukungan dari lembaga 

keuangan serta dapat mengantisipasi adanya kebutuhan dana mendesak yang 

harus dipenuhi perusahaan. 

Menurut Gitman (2000) dalam Lubis et al., (2017) mengungkapkan 

bahwa struktur modal merupakan kumpulan dana yang dapat digunakan 

untuk dialokasikan oleh perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat diperoleh 

menggunakan dua cara yaitu dana internal dan dana eksternal. Dana internal 

adalah dana yang dapat berasal dari modal sendiri yang dapat berupa aset 

maupun harta sendiri. Dana eksternal adalah dana yang berasal dari luar 

perusahaan yaitu investasi saham, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan 

lainnya dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2017-2019)” 

2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan (annual 

report) perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. Data tersebut dapat diperoleh dengan 

mengakses langsung dari website www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2017-2019.  

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

http://www.idx.co.id/
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menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetepakan. Kriteria 

pemilihan sampel sebagai berikut: 1) Seluruh perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2) Perusahaan 

sektor industri barang konsumsi sudah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2017 – 2019. 3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan 

tahunan setiap akhir periode yaitu 31 Desember selama tahun 2017 – 2019. 4) 

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan 

menggunakan mata uang rupiah. 5) Perusahaan yang memiliki laba positif 

selama periode 2017-2019. 6) Perusahaan memiliki data yang mengenai 

profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal, likuiditas dan nilai 

perusahaan. 

2.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

2.2.1 Nilai Perusahaan 

Menurut Azhar et al., (2018) mengungkapkan bahwa informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika informasi telah 

dipublikasikan, investor akan menganalisis informasi tersebut apakah 

termasuk informasi baik maupun informasi buruk yang digunakan sebagai 

alat untuk mengambil keputusan bagi para investor dalam menanamkan 

saham kepada perusahaan tersebut. Rasio nilai pasar memberi manajemen 

suatu indikasi tentang apa yang dipikirkan oleh investor tentang kinerja masa 

lalu dan prospek perusahaan di masa mendatang. Nilai perusahaan dapat 

diukur dengan mengunakan  price to book value (PBV). Rasio (PBV) 

digunakan karena berkaitan dengan pertumbuhan modal sendiri dengan 

membandingkan nilai pasar dengan nilai bukunya. Selain digunakan untuk 

menentukan nilai perusahaan rasio PBV juga dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengambil keputusan investasi (Chasanah dan Adhi, 2017). 

Rumus yang didapat dari penjelasan diatas adalah sebagai berikut : 

PBV =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 ............ (1) 

2.2.2 Profitabilitas 
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Menurut Robert (1997) dalam Chasanah dan Adhi (2017), 

mengungkapkan gagasan bahwa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas 

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Dalam mengukur profitabilitas pada penelitian ini menggunakan return on 

equity (ROE) karena rasio tersebut berkaitan dengan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal sendiri yang akan digunakan dalam mengukur 

nilai perusahaan dan telah dipublikasikan secara luas serta rasio ini digunakan 

oleh para investor dan manajer perusahaan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam aktivitas 

usahanya.  

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 ........... (2) 

2.2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat total aktiva, semakin 

besar total aktiva dibanding total kewajiban maka perusahaan dapat dikatakan 

memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Dengan tingginya ukuran perusahaan 

maka kondisi keuangan perusahaan akan lebih stabil sehingga dengan 

kestabilan tersebut tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan akan 

semakin meningkat karena kesejahteraan para investor akan terjamin pada 

masa yang akan datang. Jika kepercayaan investor meningkat maka 

perusahaan akan lebih mudah dalam mencari dana untuk mengembangkan 

usahanya. 

Berdasarkan penjelasan diatas menurut Mardiyati et al (2015) dapat 

diambil rumus sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan = Log natural (Ln) Total Aktiva ..........(3) 

2.2.4 Likuiditas 

Menurut Chasanah dan Adhi (2017), menyatakan bahwa likuiditas 

adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Secara sederhana likuiditas dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban atau utang yang memiliki 

batas waktu yang harus segera dibayar dengan harta atau aset lancarnya. Cara 

menghitung likuiditas adalah dengan cara rasio aktiva lancar yang akan 
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dibagi dengan kewajiban lancar. Hasil likuiditas dapat dikatakan memiliki 

hasil yang baik adalah jika memiliki timhkat likuditas yang tinggi 

ditunjukkan dengan rasio kas.  

𝐶𝑅 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
 ..............(4) 

2.2.5 Struktur Modal 

Menurut Chasanah dan Adhi (2017), menjelaskan bahwa struktur 

modal perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang 

jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Struktur modal 

dapat diukur dengan menghitung dengan menggunakan rasio debt to equity 

(DER). Rasio debt to equity digunakan dalam pengukuran struktur modal 

karena DER dapat mengukur tingkat leverage (pengukuran hutang) terhadap 

total ekuitas pemangku kepentingan yang dimiliki perusahaan. (Robert, 1997) 

dalam Chasanah dan Adhi (2017), mengemukakan bahwa Semakin tinggi 

hasil DER akan menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan 

jangka panjang) semakin besar dibandingkan total modal sendiri, sehingga 

akan berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar 

(kreditur). 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 .............. (5) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PROF 92 0 1,24 0,163 0,19267 

UP 92 25,8 32,2 28,8346 1,506 

LIKUI 92 0,73 15,82 3,3322 2,64115 

SM 92 0,09 1,77 0,5974 0,40625 

NP 92 0,29 28,87 3,7276 5,18236 

Valid N 

(listwise) 
92         

       Sumber: data sekunder yang diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa variabel profitabilitas 

memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,24, rata-rata 

sebesar 0,1630 dan standar deviasi sebesar 0,19267. Variabel ukuran 

perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 25,80, nilai maksimum sebesar 

32,20, rata-rata sebesar 28,8346 dan standar deviasi sebesar 1,50600. 

Variabel likuiditas memiliki nilai minimum sebesar 0,73, nilai maksimum 

sebesar 15,82, rata-rata sebesar 3,3322 dan standar deviasi sebesar 2,64115. 

Variabel struktur modal memiliki nilai minimum sebesar 0,09, nilai 

maksimum sebesar 1,77, rata-rata sebesar 0,5974 dan standar deviasi sebesar 

0,40625. Dan variabel nilai perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,29 

nilai maksimum sebesar 28,87, rata-rata sebesar 3,7276 dan standar deviasi 

sebesar. 

3.1.2 Analisis Uji Asumsi Klasik 

3.1.2.1 Uji Normalitas 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogrov-Smirnov Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
Keterangan 

0,927 0,356 Data terdistribusi normal 

      Sumber: data sekunder yang diolah, 2020 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa data tersebut terdistribusi 

normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,356 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi normal. 

3.1.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan uji 

multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value (TV) dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Profitabilitas 0,925 1,081 Tidak terjadi multikolinearitas 

Ukuran 

Perusahaan 0,955 1,047 Tidak terjadi multikolinearitas 

Likuiditas 0,688 1,454 Tidak terjadi multikolinearitas 
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Struktur 

Modal 0,666 1,501 Tidak terjadi multikolinearitas 

      Sumber: data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel yang 

terdapat pada data tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas karena 

masing-masing variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. 

3.1.2.3 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Watson (D-W). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai DW hitung Kriteria Keterangan 

2,121 1,7523 < 2,121 < 2,2477 Tidak terjadi autokorelasi 

       Sumber: data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai DW hitung > DW 

tabel, Sehingga hasil perbandingan sesuai dengan persamaannya (du < d < 4-

du) sehingga ditetapkan hasil 1,7523 < 2,121 < 2,2477 dan dapat disimpulkan 

bahwa data tidak terjadi autokorelasi. 

3.1.2.4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji spearman’s rho. Dasar pengambilan 

keputusan uji ini menggunakan kriteria nilai sig 0,05. Jika nilai sig > 0,05 

maka data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan jika nilai sig 

< 0,05 maka data tersebut terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Profitabilitas 0,068 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Ukuran Perusahaan 0,583 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Likuiditas 0,379 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Struktur Modal 0,580 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

       Sumber: data sekunder yang diolah, 2020 
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Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa semua variabel yang terdapat 

pada data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena masing-

masing variabel memiliki nilai sig > 0,05. 

3.1.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 

linear berganda, yang dihitung dengan menggunakan SPSS versi 21. Berikut 

tabel analisis regresi linear berganda: 

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel B Std. Error Beta T Sig. 

(Constant) -5,17 3,817  -1,355 0,179 

Profitabilitas 24,655 1,035 0,917 23,831 0,000 

Ukuran 

Perusahaan 
0,123 0,130 0,036 0,940 0,350 

Likuiditas 0,187 0,088 0,095 2,134 0,036 

Struktur Modal 1,21 0,578 0,095 2,092 0,039 

       Sumber: data sekunder yang diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi sebagai 

berikut: 

NP = -5,170 + 24,655 PROF + 0,123 UP + 0,187 LIKUI + 1,210 SM + e 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar -5,170 menunjukkan bahwa apabila semua variabel 

memiliki nilai yang konstan (tetap), maka nilai perusahaan hasilnya 

sebesar -5,170. 

b. Berdasarkan persamaan linear tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi 

profitabilitas sebesar 24,655 yang memiliki arti bahwa jika profitabilitas 

(ROE) mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka nilai perusahaan 

juga akan mengalami kenaikan sebesar 24,655.  

c. Berdasarkan persamaan linear tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi 

ukuran perusahaan sebesar 0,123 yang memiliki arti bahwa jika ukuran 

perusahaan mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka nilai perusahaan 

juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,123.  

d. Berdasarkan persamaan linear tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi 

likuiditas sebesar 0,187 yang memiliki arti bahwa jika likuiditas 
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mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka nilai perusahaan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,187. 

e. Berdasarkan persamaan linear tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi 

struktur modal sebesar 1,210 yang memiliki arti bahwa jika struktur modal 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka nilai perusahaan juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 1,210.  

3.1.4 Hasil Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini untuk menguji hiputesis dapat menggunakan uji 

t, uji f, dan uji koefisien determinasi (R2) 

3.1.4.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap 

variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai sig 

0,05. Jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis diterima. Sedangkan, jika nilai sig 

> 0,05 maka hipotesis ditolak. 

Tabel 7 Hasil Uji T 

Variabel T Sig. Keterangan 

Profitabilitas 23,831 0,000 H1 Diterima 

Ukuran Perusahaan 0,940 0,350 H2 Ditolak 

Likuiditas 2,134 0,036 H3 Diterima 

Struktur Modal 2,092 0,039 H4 Diterima 

         Sumber: data sekunder yang diolah, 2020 

         Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa: 

Variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel ukuran 

perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,350. Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel likuiditas memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,036. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga 

dapat diketahui bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Variabel struktur modal memiliki nilai signifikansi sebesar 
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0,039. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa 

variabel struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3.1.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Dalam penelitian ini uji f digunakan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhaadap variabel dependen. 

Tabel 8 Hasil Uji F 

F hitung F tabel Sig. Kriteria Keterangan 

160,847 2,48 0,000 < 0,05 Hipotesis Diterima 

         Sumber: data sekunder yang diolah, 2020 

Dari tabel tersebut nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000. 

Sehingga dapat diketahui bahwa variabel independen yang meliputi 

profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas dan struktur modal secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Keputusan 

ini diambil karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai Fhitung > 

Ftabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini sudah tepat atau fit off goodness. 

3.1.4.3 Uji Koefisiensi Determinasi (R2) 

Dalam penelitian ini uji R2 digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya. 

Koefisien determinasi dapat dilihat dari hasil adjusted R square. 

Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi R2 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,939 0,881 0,875 1,82924 

   Sumber: data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 

0,875 atau 87,5%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa keempat variabel 

independen yang meliputi profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas dan 

struktur modal memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen 

yaitu nilai perusahaan sebesar 87,5%. Sedangkan sisanya sebesar 12,5% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas (PROF) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 

kurang dari α = 0,05. Tingkat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yang 

artinya H1 diterima. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis et al., (2017), yang 

membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Rasio profitabilitas juga digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menggambarkan kemampuan 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi. Para 

pemegang saham sangan tertarik pada tingkat profitabilitas suatu perusahaan 

sehingga apabila profitabilitas tinggi maka permintaan saham akan melonjak 

dan akan memberikan dampak bagi harga saham yang dapat menaikkan nilai 

perusahaan. 

3.2.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan (UP) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,350 lebih dari α = 0,05. Tingkat nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yang 

artinya H2 ditolak. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi et al., (2016), yang 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya 

nilai perusahaan. Karena secara sederhana yang selalu menjadi perhatian para 

investor adalah kinerja perusahaan serta keuntungan yang dapat dihasilkan 

oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar belum tentu memiliki kinerja 

serta kemampuan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi. Sebaliknya, 

walaupun ukuran perusahaan kecil tetapi memiliki kemampuan yang baik 
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dalam menghasilkan keuntungan akan membuat investor tertarik kepada 

perusahaan. 

3.2.3 Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel Likuiditas (LIKUI) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,036 

kurang dari α = 0,05. Tingkat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yang 

artinya H3 diterima. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Lestari (2016), yang menunjukkan 

bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Tingginya tingkat likuiditas dapat menggambarkan dana yang tersedia 

untuk membayar biaya operasi perusahaan, deviden dan investasi sehingga 

persepsi para investor terhadap kinerja perusahaan akan semakin baik. 

Sehingga, perusahaan akan menggunakan dana internalnya terlebih dahulu 

dalam membiayai investasinya sebelum menggunakan pembiayaan eksternal 

melalui hutang. Hal tersebut dapat meningkatkan permintaan saham yang 

dapat mengakibatkan nilai perusahaan meningkat (Putra dan Lestari, 2016). 

3.2.4 Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel struktur modal (SM) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,039 

kurang dari α = 0,05. Tingkat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yang 

artinya H4 diterima. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa struktur 

modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Chasanah dan Adhi (2017), yang 

membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Apabila perusahaan menetapkan struktur modal secara tepat, 

pertambahan utang akan menyebabkan meningkatnya produktivitas 

perusahaan yang nantinya perusahaan dalam beroperasi akan lebih berjalan 

secara optimal tanpa kekurangan dana. Akibat dari pendanaan tersebut, 

perusahaan akan jauh lebih memiliki cukup modal untuk melakukan ekspansi, 

sehingga perusahaan akan semakin berkembang dan berjalan lebih maju. 
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Oleh karena itu, tingginya nilai struktur modal akan mempengaruhi tingginya 

nilai perusahaan. 

4. PENUTUP 

4.1  Simpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda dan 

pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang artinya H1 

diterima. 

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

artinya H2 ditolak. 

3. Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang artinya H3 

diterima.  

4. Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang artinya H4 

diterima. 

4.2 Keterbatasan  

1. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan hanya berasal dari satu 

sektor yaitu sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, sehingga kurang mampu dalam menggambarkan keadaan 

perusahaan secara keseluruhan. 

2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2017-2019, 

sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk melihat 

kecenderungan jangka panjang. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas dan struktur modal sebagai variabel independen 

yang mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga tidak dapat menjelaskan 

faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

4.3 Saran 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan semua sektor 

perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga sampel yang diperoleh dari 

populasi pengamatan penelitian akan semakin banyak 
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2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian, 

sehingga sampel penelitian dapat lebih banyak dan diharapkan mampu 

menghasilkan hasil penelitian yang lebih valid. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen 

selain profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas dan struktur modal yang 

mempengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel dependen seperti 

kebijakan deviden, keputusan investasi, risiko bisnis dan lain sebagainya. 
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