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PENGARUH LIQUIDITY, FIRM SIZE DAN PROFITABILITY
TERHADAP NILAI YANG DIMEDIASI OLEH LEVERAGE

PERUSAHAAN YANG YANG TERDAFTAR DI BEI

Abstract

This study aims to determine the effect of liquidity, firm size and profitability on the value
mediated by the leverage of companies listed on the IDX. The data used are property
companies that go public on the Indonesia Stock Exchange. Financial reports for the period
2015 to 2019. Data is obtained from published annual financial reports where data is
searched based on the variables used. In selecting the sample to be used with the purposive
sample method. Data analysis technique using path analysis. The results of this study
indicate that: 1) Liquidity, and firm size have an influence on leverage in property companies
listed on the IDX. 2) Profitability, Firm Size has no effect on leverage on property companies
listed on the IDX. 3) Liquidity, profitability, leverage have an influence on the value of the
company property companies listed on the IDX. 4) Leverage cannot mediate between
liquidity and profitability on the value of property companies listed on the IDX. 5) Leverage
can mediate between firm size and the value of property companies listed on the IDX.

Keywords: Liquidity, firm size, profitability, leverage and firm value, property company

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk Pengaruh Liquidity, Firm Size Dan Profitability Terhadap

Nilai Yang Dimediasi Oleh Leverage Perusahaan Yang Yang Terdaftar Di Bei. Data yang
digunakan merupakan perusahaan properti yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Laporan
keuangan selama periode 2015 sampai dengan 2019. Data diperoleh dari laporan keuangan
tahunan yang dipublikasi dimana data dicari berdasarakan variable yang digunakan. Dalam
memilih sampel yang akan digunakan dengan metode purposive sample. Teknik analisa data
menggunakan Analisis path . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Liquiditas, dan firm
size memiliki pengaruh terhadap leverage pada perusahaan properti yang terhadaftar di BEI.
2) Profitabilitas, Firm Size tidak memiliki pengaruh terhadap leverage pada perusahaan
properti yang terhadaftar di BEI. 3) Liquiditas, Profitabilitas, leverage memiliki pengaruh
terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan properti yang terhadaftar di BEI. 4) Leverage
tidak dapat memediasi antara liquiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan properti
yang terhadaftar di BEI. 5) Leverage dapat memediasi antara firm Size terhadap nilai
perusahaan properti yang terhadaftar di BEI

Kata kunci : Liquiditas, firm size, Profitabilitas, leverage dan nilai perusahaan, perusahaan
properti

1. PENDAHULUAN

Untuk bertahan di dunia bisnis yang kompleks, perusahaan harus mengerahkan

kekuatannya untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan meningkatkan nilai perusahaan

(Hamidy, 2014). Teori perusahaan menyebutkan bahwa tujuan utama suatu perusahaan

adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan  (Salvatore, 2005). Nilai

perusahaan yang lebih tinggi akan berdampak pada persepsi calon investor yang dapat
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memengaruhi mereka untuk lebih percaya diri dan percaya pada prospek perusahaan. Nilai

perusahaan adalah nilai pasar dari ekuitas perusahaan ditambah nilai pasar dari hutang. Selain

itu, nilai perusahaan ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi kepada

pemegang saham (Hermuningsih, 2013). Nilai perusahaan biasanya dikaitkan dengan

persepsi investor tentang tingkat keberhasilan perusahaan. Itu juga tercermin dengan harga

saham. Harga saham yang lebih tinggi, nilai perusahaan yang lebih tinggi, daripada yang

diyakini pasar tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, tetapi juga pada prospek

perusahaan di masa depan..

Nilai perusahaan yang tinggi tidak hanya diperhatikan oleh perusahaan dan investor

tetapi juga oleh kreditor dan pemerintah (Herawaty, 2009). Nilai perusahaan berfungsi

sebagai tanda positif bagi kreditor untuk memberikan pinjaman (Manoppo dan Ari, 2016).

Selain itu, juga mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan tinggi dalam

membayar semua kewajibannya sehingga kreditor akan aman atau terhindar dari risiko

default.

Kegagalan dalam maksimalisasi nilai perusahaan disebabkan oleh beberapa

ketidakmampuan perusahaan dalam mengimplementasikan faktor-faktor penentu nilai

perusahaan (Ernawati dan Widyawati, 2016). Maksimalisasi nilai perusahaan sangat

dipengaruhi oleh ketersediaan dan akses ke sumber dana perusahaan eksternal atau internal

(Safitri dan Wahyuati, 2015).

Saraswathi et al. (2016) menyatakan bahwa rasio leverage memainkan peran penting

dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Leverage juga mencerminkan

kemampuan perusahaan dalam mengelola aset biaya tetap yang menghasilkan pengembalian

kepada pemilik perusahaan (Moeljadi et al., 2015).

Leverage memainkan peran penting dalam memaksimalkan nilai perusahaan

(Welley dan Untu, 2015). Penambahan hutang perusahaan dapat berfungsi sebagai alat untuk

mengendalikan uang tunai secara bebas oleh manajemen. Peningkatan kontrol dana akan

meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan sehingga akan berdampak pada

penguatan nilai perusahaan sebagaimana tercermin melalui kenaikan harga bursa (Mediawati,

2016).

Hasil penelitian Zuhroh (2019) menunjukkan bahwa leverage memberikan efek

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara hasil penelitian Wulandari (2013)

menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu, leverage memberikan pengaruh negatif dan

signifikan yang signifikan terhadap nilai formulir. Perusahaan dengan hutang besar juga
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memiliki biaya hutang yang besar. Ini membebani perusahaan itu dan pada gilirannya dapat

menurunkan tingkat kepercayaan investor (Thaib dan Dewantoro, 2017).

Ukuran perusahaan juga memainkan peran penting dalam mengoptimalkan nilai

perusahaan. Denziana dan Monica (2016) menyatakan bahwa nilai perusahaan adalah

indikator kekuatan keuangan perusahaan dalam mendukung kinerjanya. Perusahaan besar

memiliki beberapa kekuatan: antara lain fasilitas untuk mengakses pendanaan, (Dewi dan

Wirajaya, 2013) strategi dalam meminimalkan risiko (Chen dan Chen, 2011) dan peluang

dalam memperoleh manfaat yang lebih besar dan prospek yang lebih baik di perusahaan

(Soliha, 2002).

Efek positif dari ukuran perusahaan pada akses ke sumber pendanaan menurut

Zuhroh (2019) dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap peningkatan nilai

perusahaan yang tercermin dalam harga bursa. Ukuran perusahaan yang lebih tinggi dianggap

lebih mudah untuk mendapatkan sumber pendanaan baik untuk biaya operasional atau untuk

pengembangan perusahaan. Ekspektasi peningkatan perusahaan akan diikuti oleh

kepercayaan investor yang semakin kuat untuk meningkatkan kepemilikan saham perusahaan

yang bersangkutan. Permintaan yang kuat untuk saham perusahaan akan memberikan

dampak lebih lanjut pada kenaikan harga saham.

Nilai perusahaan juga dapat dijelaskan dari profitabilitas perusahaan. Hasil

penelitian Purwondoko (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diterima perusahaan

dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan motif investor dalam investasi

apa pun: memperoleh pengembalian yang terdiri dari imbal hasil dan capital gain (Agustina,

2013). Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dibuat oleh Setiadewi dan Purbwangsa (2014)

bahwa perusahaan yang berhasil meningkatkan profitabilitasnya akan meningkatkan

kepercayaan investor untuk memberikan dana mereka untuk dikelola oleh perusahaan yang

bersangkutan.

Profitabilitas dikenal sebagai rasio efektivitas manajemen yang berasal dari

penjualan dan investasi (Hermuningsih 2012). Profitabilitas tinggi menunjukkan prospek

yang baik dari perusahaan sehingga investor akan merespons sinyal secara positif dengan

meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan (Sujoko dan Soebiantoro, 2007).

Pengembalian adalah motif utama investor dalam investasinya. Peningkatan laba

yang dilakukan perusahaan akan meningkatkan pengembalian yang diterima investor

sehingga perusahaan harus selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya sehingga

sahamnya tetap menarik minat pasar (Mahendra et al (2012).
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah likuiditas atau

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya (Ernawati dan

Widyawati, 2016). Ini juga diungkapkan oleh Owolabi et al. (2012) bahwa likuiditas

memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan.

Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh leverage perusahaan. Namun, bukti empiris

dari perusahaan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membuktikan

bahwa leverage adalah variabel mediasi dari likuiditas, ukuran dan profitabilitas dalam

menjelaskan setiap perubahan nilai perusahaan.

Perusahaan properti dan real estat membutuhkan modal besar, sehingga keputusan

keuangan yang tepat sangat penting. Leverage adalah akuisisi alternatif modal tambahan yang

dapat memiliki efek positif atau negatif. Perusahaan properti dan real estat menawarkan

produk yang digunakan sebagai area penduduk dan investasi aset. Berdasarkan fakta ini,

penelitian ini terkait dengan nilai pasar properti dan real estat yang sangat menarik. Studi ini

akhirnya dapat ditarik ke konsistensinya dalam menjelaskan nilai perusahaan dan dapat

dibandingkan dengan sektor lain yang terkait dengan respon pasar.

Penjelasan tentang perubahan nilai perusahaan perlu studi lebih lanjut untuk

memastikan para pembuat keputusan untuk membuat keputusan yang tepat. Manajemen

dapat mengintervensi variabel independen untuk mempertahankan dan mendorong

peningkatan nilai perusahaan. Sementara itu, investor akan dapat menggunakan hasil estimasi

perusahaan dari nilai perusahaan sebagai dasar untuk berinvestasi, membeli, menjual atau

mempertahankan kepemilikan saham mereka.

Berdasarkan issu yang dipaparkan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian

tentang “Pengaruh liquidity, Firm Size dan Profitability Terhadap nilai yang dimediasi oleh

leverage Perusahaan yang yang terdaftar di BEI”..

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bentuknya kuantitatif. Populasi yang dipakai adalah Perusahaan yang

terdaftar di BEI Sampel pada peneltian ini adalah perusahaan properti pada tahun 2015 sampai

dengan 2019 Dalam memilih sampel yang akan digunakan dengan metode purposive sample. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel acak

(random sampling). yaitu dipilih sampel produk yang paling laris selama periode tertentu

yaitu tahun 2019-2020. variabel yang digunakan dependen yaiyu PBV, dan independen DER,

CR, Firm Size, ROA. Teknik analidis dengan analisis path
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Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah dengan formulasi sebagai

berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + e (Djarwanto dan Pangestu, 2011)

Z = a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + Y+ e (Djarwanto dan Pangestu, 2011)

Keterangan:

Y = leverage

a = bilangan konstan

b = koefisien regresi

X1 = Liquidity

X2 = Firm Size

X3 = Profitabilitas

e = error

3. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan merupakan perusahaan properti yang go publik di Bursa Efek

Indonesia. Laporan keuangan selama periode 2015 sampai dengan 2019. Data diperoleh dari

laporan keuangan tahunan yang dipublikasi dimana data dicari berdasarakan variable yang

digunakan. Dalam memilih sampel yang akan digunakan dengan metode purposive sample.

Data yang diperlukan menurut kriteria yang dipakai sesuai dengan kebutuhan dalam

penelitian ini. Karakteristik-karaketristik yang digunakan sebagai berikut:

Kriteria Pengambilan Sampel

Keterangan Sampel
Jumlah populasi perusahaan properti periode 2015-2019 sebanyak
32 (5x32)

160

Dikurangi Jumlah perusahaan yang tidak mempublikasikan
laporan keuangan selama periode 2015-2019

(20)

Dikurangi perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap
selama periode tahun 2015-2019

(5)

Data Outlier (20)
Jumlah Sampel Data Perusahaan Properti 115
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Hasil penelitian dengan pengujian regresi yang digunakan untuk mengetahui

pengaruhnya variabel, liquiditas, firm size, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang

dimediasi oleh leverage. Berdasarakan sampel yang didapat maka hasil pengujian ini dapat

dilihat pada tabel dibawah ini

Hasil keseluruhan dari mediasi sebagai berikut:
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Variabel Model 1
Leverage

Model 3
Nilai Perusahaan

Liquiditas 0,006* 0.000*
Firm_X2 0,000* 0.134
Profiabilitas 0,000* 0.000*
Leverage 0.020*
R-Squared 0,230 0,265
Adj. R-Squared 0,209 0,239
F-Hitung 11,049* 9,936*

Pembahasan secara lengkap berdasarakn hasil analisis perusahaan properti sebagai

berikut:

Pengaruh Liquidity terhadap Leverage. Pada hasil hipotesis penelitian ini

menunjukkan hasil bahwa liquiditas berpengaruh terhadap leverage. Dalam hal ini nilai

thitung sebesar -2.810 dengan tingkat signifikansi 0,006, sehingga hipotesis pertama

ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian ini Zuhroh (2019) menunjukkan

liquiditas berpengaruh terhadap leverage.

Pengaruh Firm Size terhadap Leverage. Pada hasil hipotesis menunjukkan hasil

bahwa firm size memiliki pengaruh yang signifikan terhadap leverage. Hasil thitung firm

size sebesar 5.467 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini disimpulkan bahwa semakin

besarnya asset yang dimiliki semakin besar juga hutang yang dimiliki perusahaan. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian ini Zuhroh (2019) menunjukkan Firm Size

berpengaruh terhadap leverage.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Leverage. Pada hasil hipotesis menunjukkan

hasil bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai

perusahan. Hasil thitung profitabilitas sebesar -0,213 dengan tingkat signifikansi 0,832.

Hasil penelitian ini konsisten Purwohandoko (2017) menunjukkan Leverage memiliki

pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Liquiditas Terhadap Nilai perusahaan. Pada hasil hipotesis menunjukkan

hasil bahwa Liquiditas memiliki efek positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai

koefisien regresi 0,547 , nilai thitung 3.728 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil

dari 0,05, sehingga hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian ini konsisten Sondakh

(2019) menunjukkan Liquidity memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini

dapat disimpulkan bahwa para investor dalam menilai suatu perusahaan melihat dari

likuiditasnya yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar

yang dimiliki. Namun para investor cenderung lebih melihat laba yang dihasilkan suatu
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perusahaan. Nilai Likuiditas yang positif mengidentifikasi nilai aktiva lancar lebih besar

daripada nilai hutang lancar sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, yang

nantinya perusahaan dapat berkembang dan sahamnya akan diminati oleh investor.

Pengaruh Firm Size Terhadap Nilai perusahaan, Pada hasil hipotesis menunjukkan

hasil bahwa firm size tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai

koefisien regresi -0,057 , nilai thitung -1.509 dan nilai signifikan sebesar 0,134 lebih besar

dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten Purwohandoko (2017) menunjukkan firm size

tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai perusahaan. Pada hasil hipotesis

menunjukkan hasil bahwa profitabilitas memiliki efek positif terhadap nilai perusahaan

dengan nilai koefisien regresi 3.928 , nilai thitung 4.049 dan nilai signifikan sebesar 0,000

lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis keempat diterima. Profitabilitas yang semakin

tinggi akan membuat nilai perusahaan juga akan meningkat, begitupula sebaliknya.

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Perusahaan akan mampu menarik minat

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan ketika profitabilitas yang

dimiliki perusahaan tinggi. Harga saham akan menjadi tinggi ketika minat dari para

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tinggi akibat dari nilai ROA

yang tinggi.Profitabilitas dengan harga saham yang memiliki hubungan positif ini

membuat tingginya harga saham akan mempengaruhi nilai yang dimiliki oleh

perusahaan.

Pengaruh Leverage Terhadap Nilai perusahaan. Pada hasil hipotesis menunjukkan

hasil bahwa Leverage memiliki efek positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai

koefisien regresi 0,274 , nilai thitung 2.369 dan nilai signifikan sebesar 0,020 lebih kecil

dari 0,05. Leverage bepengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi Leverage mampu secara nyata meningkatkan nilai

perusahaan. sebab jumlah modal yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan sehingga

menyebabkan naiknya nilai perusahaan. Peningkatan modal akan menyebabkan

peningkatan nilai perusahaan, dengan tanggapan pasar yang akan meningkat apabila

adanya peningkatan modal, maka manajemen dapat melakukan suatu pengendalian

terhadap penilaian pasar pada khususnya dalam menilai aset perusahaan, penilaian ini

akan mempengaruhi seberapa besar nilai suatu perusahaan apabila dijual, sehingga

semakin tinggi nilai tersebut maka akan menguntungkan perusahaan. Hal ini disebabkan
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karena modal merupakan salah satu sumber pembiayaan yang memiliki tingkat resiko

yang rendah. Kombinasi yang tepat antara modal dan ekuitas dapat memaksimumkan

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan putra dan

Wiagutini (2013) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh

positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Liquiditas Terhadap Nilai perusahaan dengan Leverage sebagai Variabel

Mediasi. Pada hasil hipotesis menunjukkan hasil bahwa leverage tidak dapat memediasi

anatara liquiditas dan nilai perusahaan. Hasil thitung sebesar 1.7424 lebih kecil dari 1.985.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian ini Zuhroh (2019) menunjukkan

leverage memediasi anatara Liquiditas, firm size dan profitabilitas dan Nilai perusahaan.

Pengaruh Firm Size Terhadap Nilai perusahaan dengan Leverage sebagai Variabel

Mediasi. Pada hasil hipotesis menunjukkan hasil bahwa leverage dapat memediasi

anatara firm size terhadap nilai perusahaan dengan nilai koefisien regresi 0,0191 , nilai

thitung 2.137 lebih besar dari 1.985. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian ini

Zuhroh (2019) menunjukkan leverage memediasi anatara Liquiditas, firm size dan

profitabilitas dan Nilai perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai perusahaan dengan Leverage sebagai

Variabel Mediasi. Pada hasil hipotesis menunjukkan hasil bahwa leverage tidak dapat

memediasi anatar profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil thitung sebesar 0.1903

lebih kecil dari 1.985. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian ini Zuhroh

(2019) menunjukkan leverage memediasi anatara Liquiditas, firm size dan profitabilitas

dan Nilai perusahaan

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang liquiditas, firm size dan profitabilitas

terhadap nilai perusahaan dengan leverage sebagai mediasi pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. :1)

Liquiditas, dan firm size memiliki pengaruh terhadap leverage pada perusahaan properti

yang terhadaftar di BEI. 2) Profitabilitas, Firm Size tidak memiliki pengaruh terhadap

leverage pada perusahaan properti yang terhadaftar di BEI. 3) Liquiditas, Profitabilitas,

leverage memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan properti yang

terhadaftar di BEI. 4) Leverage tidak dapat memediasi antara liquiditas dan profitabilitas

terhadap nilai perusahaan properti yang terhadaftar di BEI. 5) Leverage dapat memediasi

antara firm Size terhadap nilai perusahaan properti yang terhadaftar di BEI.
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Saran: Bagi Perusahaan, Berdasarkan temuan di atas, adalah relevan bagi

perusahaan properti dan real estate untuk meningkatkan leverage mereka guna

meningkatkan nilai perusahaan. leverage yang tinggi diikuti oleh kepercayaan investor

yang kuat yang ditandai dengan peningkatan nilai perusahaan. Penggunaan leverage dapat

meningkatkan kontrol perusahaan atas penggunaan kas secara bebas oleh manajemen.

Selain itu, perusahaan dengan kinerja baiklah yang akan mendapatkan pinjaman.

Hasil penelitian ini harus dipelajari lebih dalam mengingat hal tersebut belum

menjawab ketidakkonsistenan temuan tentang dampak leverage terhadap nilai

perusahaan. penelitian selanjutnya harus membedakan karakteristik perusahaan,

mekanisme kontrol penggunaan dana dan evaluasi efektivitas pengelolaan dana sebagai

variabel moderasi yang memperkuat dampak leverage terhadap nilai perusahaan.

Bagi penelitian yang akan datang mungkin dengan tema yang sama, kedapan bisa

menambah variabel lagi yang dapat memperkuat dampak ke nilai perusahaan.
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