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PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2019) 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaruh 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2016-2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yang didasari dengan kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti, maka jumlah sampel pada penelitian sebanyak 70 

perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, 

uji asumsi klasik, uji kelayakan model, dan uji hipotesis dengan menggunakan 

program SPSS versi 25. Hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan likuiditas dan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata kunci: likuiditas, nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, 

ukuran perusahaan. 

 

Abstract 

The purpose of study was to determine and analyze the effect of profitability, 

liquidity, firm growth and firm size on firm value in manufacturing companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2019 period. Sampling was 

carried out using purposive sampling technique based on the criteria determined 

by the researcher, so the number of samples in the study was 70 companies. The 

data analysis technique used is multiple regression analysis, classical assumption 

test, model feasibility test, and hypothesis testing using the SPSS version 25 

program. The results of the model feasibility test show that profitability, liquidity, 

company growth and company size are simultaneously (simultaneous). affect the 

value of the company. The results of this study indicate that profitability and firm 

size have a significant effect on firm value. Meanwhile, liquidity and company 

growth have no significant effect on firm value. 

 

Keywords: liquidity, firm value, firm growth, profitability, firm size. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dunia bisnis semakin hari semakin berkembang. Persaingan dunia bisnis juga 

semakin ketat yang mengakibatkan tingginya ancaman bagi setiap perusahaan. 
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Hal ini setiap perusahaan dituntut harus memiliki kinerja dan strategi yang baik 

untuk bersaing dengan perusahaan lain, tidak hanya itu perusahaan harus 

membuktikan kepada investor dan konsumen bahwa perusahaan mampu bersaing 

dan berdiri mencapai nilai perusahaan yang tinggi. Para investor akan 

mempercayai perusahaan tersebut untuk dijadikan tempat berinvestasi karena 

mereka yakin tidak akan ada pihak yang dirugikan, dimana perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan dari harga saham yang terjual dan investor akan 

mendapat keuntungan dari deviden yang didapat dari perusahaan tersebut setiap 

periodenya. Dalam membeli saham, investor memiliki tujuan untuk meningkatkan 

keuntungan dan kesejahteraannya. 

Perusahaan yang menjadi sasaran investor adalah perusahaan yang 

mempunyai nilai tinggi. Tinggi rendahnya harga saham dipasar modal, akan 

berkaitan dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang semakin besar akan 

menentukan harga saham yang tinggi, begitupun sebaliknya. Karena hal utama 

yang dilakukan investor ketika akan berinvestasi adalah mencari tahu terlebih 

dahulu perusahaan mana yang paling menguntungkan bagi investor saat ini dan 

masa yang akan datang. Setiap tahun perusahaan akan melaporkan keuangannya 

sehingga para investor dan calon investor dapat dengan mudah mengetahui 

perkembangan perusahaan setiap tahun. Investor akan menilai kinerja perusahaan 

di masa mendatang melalui baik buruknya nilai perusahaan untuk menanamkan 

modalnya, karena investor memiliki perhitungan pada saat menanamkan modal. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pada penelitian 

ini menggunakan empat faktor diantaranya yaitu profitabilitas, likuiditas, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. 

Faktor pertama yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah profitabilitas. 

Pada masa mendatang, profitabilitas menjadi hal penting bagi perusahaan karena 

memberikan informasi laba yang diperoleh ketika terjadinya penjualan setiap 

periode dan menunjukkan prospek yang baik. Profitabilitas adalah salah satu 

faktor dalam perusahaan yang perlu diperhatikan karena perusahaan harus selalu 

berasa dalam keadaan menguntungkan (profitable). Nilai perusahaan akan 

meningkat jika profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan 
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profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan harapan yang baik bagi perusahaan, 

diikuti dengan kenaikan harga saham yang juga mempengaruhi nilai perusahaan 

(Barnades & Suprihhadi, 2020). Kenaikan nilai perusahaan akan menarik investor 

untuk menanamkan modalnya jika laba yang didapatkan oleh perusahaan semakin 

besar maka semakin besar pula perusahaan membayar deviden kepada para 

investor. 

Likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajibannya pada tepat waktu dengan asetnya. Apabila perusahaan ditagih 

hutang terutama yang sudah jatuh tempo, perusahaan mampu membayarnya tepat 

pada waktunya (Barnades & Suprihhadi, 2020). Semakin tinggi tingkat likuiditas 

perusahaan maka akan menimbulkan presepsi investor yang tinggi terhadap 

kinerja perusahaan (Oktaviarni et al., 2018). Dengan begitu, permintaan saham 

dari investor suatu perusahaan akan naik hal itu dapat menggambarkan tingginya 

nilai saham suatu perusahaan. Hal ini mempengaruhi nilai perusahaan dalam hal 

kenaikan harga saham. Tingkat likuiditas yang tinggi, akan membuat para investor 

memandang perusahaan tersebut dengan reputasi yang baik. 

Pertumbuhan perusahaan adalah pertumbuhan yang menunjukkan 

kapasitas perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya pada saat 

perekomonian perusahaan mengalami pertumbuhan (Suastini et al., 2016). 

Perusahaan yang tumbuh cepat akan memiliki citra yang baik, bereaksi positif 

terhadap investor dan mempengaruhi kenaikan harga saham. Tetapi pertumbuhan 

perusahaan yang cepat juga akan menyebabkan banyaknya isu-isu negatif yang 

muncul karena kesuksesan perusahaan. Pada dasarnya peningkatan pertumbuhan 

perusahaan diharapkan oleh para pemangku kepentingan di dalam dan di luar 

perusahaan, karena merupakan suatu pertanda bahwa perusahaan tersebut 

perkembang. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi dapat mempengaruhi investor 

dalam menilai saham suatu perusahaan, dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut (Pramudia & 

Fuadati, 2020). 

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya suatu perusahaan 

berdasarkan kemampuan perusahaan mengelola asetnya. Menurut (Aprilia & 
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Triyonowati, 2021) investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada suatu 

perusahaan karena perusahaan besar memiliki total aset yang besar. Ukuran 

perusahaan bisa digunakan untuk mereprensatikan karakteristik keuangan 

perusahaan. Perusahaan besar dan stabil lebih mudah mengumpulkan modalnya di 

pasar modal daripada perusahaan kecil. Karena akses yang mudah, perusahaan 

memiliki lebih banyak fleksibilitas. Ukuran perusahaan yang besar berdampak 

pada harga saham yang naik dan nilai perusahaan juga ikut meningkat. Jaminan 

nilai perusahan yang tinggi mengakibatkan perusahaan besar berani melakukan 

investasi baru terkait peningkatan cakupan pasa sebelum utang dilunasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian 

yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan rentan waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, penulis memiliki tujuan untuk 

melakukan penelitian apakah terdapat pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, 

pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

terkhusus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel dan Data Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel diambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yang didasari dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, 

sehingga memperoleh sampel sebanyak 70 perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder, dimana data diperoleh dari informasi yang sudah 

tersedia sebelumnya dan dikumpulkan peneliti untuk melengkapi kebutuhan data 

penelitian. Data sekunder bersumber dari laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 yang 

diperoleh melalui website perusahaan ataupun melalui website Indonesia Stock 

Exchange (www.idx.co.id).  

 

 

http://www.idx.co.id/


5 
 

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

2.2.1 Nilai Perusahaan 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan keputusan untuk mengukur tingkat kesuksesan manajemen perusahaan 

di masa depan dan dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan manufaktur 

kepada pemegang saham. Pada penelitian ini untuk mengukur kemampuan kinerja 

perusahaan melalui harga saham dengan menggunakan Price Book Value (PBV). 

Menurut (Barnades & Suprihhadi, 2020) untuk mengukur PBV sebagai berikut: 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑃𝐵𝑉) =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢
    (1) 

2.2.2 Profitabilitas 

Penelitian ini menggunakan rasio Return On Assets (ROA) untuk mengukur 

profitabilitas, karena dapat menunjukkan hasil laba dari aktiva dan dapat 

mengukur keefektivitasan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut 

(Barnades & Suprihhadi, 2020) Return On Assets (ROA) dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
       (2) 

2.2.3 Likuiditas 

Likuiditas pada penelitian ini diukur dengan Current Ratio (CR) agar dapat 

diketahui sejauh mana perusahaan mampu membayar hutang jangka pendek 

dengan menggunakan aktiva lancar perusahaan. Menurut (Barnades & Suprihhadi, 

2020) Current Ratio (CR) dirumuskan sebagai berikut:  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐶𝑅) =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
      (3) 

2.2.4 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan adalah suatu perubahan nilai dari total aset yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan tumbuh dengan baik maka dapat 

dikatakan perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik. Pertumbuhan 

perusahaan dapat diukur dengan melihat tingkat perubahan aset yang digunakan 

untuk membandingkan naik turunnya total aset perusahaan (Pramudia & Fuadati, 

2020), sehingga rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

perusahaan, sebagai berikut: 
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𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1
    (4) 

2.2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai total aset yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan, namun karena total aset perusahaan bernilai besar, maka 

disederhanakan dengan mengkonversikan ke dalam bentuk logaritma natural 

(Barnades & Suprihhadi, 2020), sehingga ukuran perusahaan dapat diukur 

menggunakan rumus: 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡)     (5) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

PR (X1) 247 .000 .270 .06886 .053740 

LI (X2) 247 .649 8.638 2.47756 1.711521 

PP (X3) 247 -.328 .940 .08570 .138350 

UP (X4) 247 25.216 33.495 28.73563 1.552247 

NP (Y) 247 -1.220 11.051 1.91260 1.750440 

Valid N (listwise) 247     

 

Diketahui bahwa jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

247, dimana data tersebut menunjukkan nilai minimal, maksimal, mean dan 

standar deviasi yang berbeda-beda dari masing-masing variabel. Profitabilitas 

(X1) memiliki nilai minimal sebesar 0,000 dan nilai maksimal sebesar 0,270. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,06886 dan standar deviasi sebesar 0,053740. 

Likuiditas (X2) memiliki nilai minimal sebesar 0,649 dan nilai maksimal sebesar 

8,638. Nilai rata-rata (mean) sebesar 2,47756 dan standar deviasi sebesar 

1,711521. Pertumbuhan Perusahaan (X3) memiliki nilai minimal sebesar -0,328 

dan nilai maksimal sebesar 0,940. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,08570 dan 

standar deviasi sebesar 0,138350. Ukuran Perusahaan (X4) memiliki nilai 

minimal sebesar 25,216 dan nilai maksimal sebesar 33,495. Nilai rata-rata (mean) 

sebesar 28,73563 dan standar deviasi sebesar 1,552247. Nilai Perusahaan 
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memiliki nilai minimal sebesar -1,220 dan nilai maksimal sebesar 11,051. Rata-

rata (mean) sebesar 1,91260 dan standar deviasi sebesar 1,750440. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji CLT (Cetral Limit 

Theorem) yaitu apabila jumlah data observasi cukup besar (n>30), maka asumsi 

normalitas dapat diabaikan. Penelitian ini mempunyai jumlah data (N) sebanyak 

247 atau N > 30. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dapat dikatakan 

terdistribusi normal dan disebut sebagai data besar. 

3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan tabel di bawah, masing-masing variabel yaitu profitabilitas, 

likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan menunjukkan 

bahwasannya nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. 

Adapun hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Profitabilitas 

Likuiditas 

Perumbuhan Perusahaan 

Ukuran Perusahaan 

0,704 

0,718 

0,981 

0,900 

1,420 

1,393 

1,020 

1,111 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

 

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

 Unstandardized Residual 

Asymp Sig. (2-tailed) .483 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,483 

lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 

autokorelasi. 
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3.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Profitabilitas 0,852 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Likuiditas 0,059 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Pertumbuhan Perusahaan 0,219 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Ukuran Perusahaan 0,145 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing 

variabel independen lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas. 

3.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya 

pengaruh variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan 

perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu nilai 

perusahaan. 

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) -8.272 1.797  -4.603 .000 

 PR (X1) 13.983 2.032 .429 6.882 .000 

 LI (X2) .025 .063 .024 .391 .696 

 PP (X3) 1.304 .669 .103 1.950 .052 

 UP (X4) .315 .062 .279 5.060 .000 

 

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, maka persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut : 

𝐘 =  −𝟖, 𝟐𝟕𝟐 + 𝟏𝟑, 𝟗𝟖𝟑𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝑿𝟐 + 𝟏, 𝟑𝟎𝟒𝑿𝟑 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟓𝑿𝟒 + 𝐞  (6) 

3.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Uji F 

Dipergunakan untuk melihat dampak variabel bebas signifikan atau tidak terhadap 

variabel terikat, dan mengetahui apakah suatu model layak atau tidak untuk 

digunakan dalam penelitian. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 6, berikut : 
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Tabel 6. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 253.922 4 63.481 30.735 .000b 

 Residual 499.832 242 2.065   

 Total 753.754 246    

 

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000, yang 

mana nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga model 

regresi dalam penelitian ini sesuai dan layak untuk digunakan. 

3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .580a .337 .326 1.437158 

 

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjuted R Square sebesar 

0,326. Angka tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan 

perusahaan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara simultan sebesar 

32,6% terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2016-2019. Sedangkan sisanya 67,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian. 

3.4.3 Uji T 

Tabel 8. Hasil Uji t 

Model t Sig. Keterangan 

1 (Constant) -4.603 .000  

 Profitabilitas (X1) 6.882 .000 Signifikan 

 Likuditas (X2) .391 .696 Tidak Signifikan 

 Pertumbuhan Perusahaan (X3) 1.950 .052 Tidak Signifikan 

 Ukuran Perusahaan (X4) 5.060 .000 Signifikan 

 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa, pengujian 

variabel profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Pengujian variabel likuiditas terhadap nilai perusahaan 
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dengan nilai signifikansi 0,696 > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengujian variabel 

pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,052 

> 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengujian variabel ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,000  < 0,05, 

sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan return 

on asset memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 yang ditunjukkan pada tabel 8. Sehingga hasil uji 

hipotesis yang pertama dapat membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, dengan demikian hipotesis pertama (H1) 

diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

(Barnades & Suprihhadi, 2020), (Pramudia & Fuadati, 2020), (Aprilia & 

Triyonowati, 2021), (Andiyani & Sugiyono, 2020), (Swastika & Agustin, 2021), 

(Zakaria & Djawoto, 2020), (Suwardika & Mustanda, 2017), (Firda et al., 2021), 

(Chasanah, 2018) serta (Dhani & Utama, 2017) menyatakan bahwa profitabilitas 

secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. 

3.5.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas yang dihitung dengan current 

ratio memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan 

nilai signifikansi 0,696 > 0,05 yang ditunjukkan pada tabel 8. Sehingga hasil uji 

hipotesis yang kedua tidak dapat membuktikan bahwa likuiditas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, dengan demikian hipotesis kedua (H2) 

ditolak. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Firda et al., 

2021) dan (Chasanah, 2018) bahwasanya penelitian yang mereka lakukan, 

menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan likuiditas hanya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menutupi hutang lancar dengan aktiva lancar perusahaan dan menyebabkan 

tingginya nilai likuiditas sehingga terdapat aset atau dana perusahaan yang 

menganggur yang akhirnya dapat mengurangi laba perusahaan. Namun hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan (Barnades & Suprihhadi, 2020), dan (Veronica 

& Budiyanto, 2021) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Andiyani & 

Sugiyono, 2020) bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3.5.3 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang dihitung 

dengan perubahan total aset setiap periode memberikan pengaruh tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,052 > 0,05 yang ditunjukkan 

pada tabel 8. Sehingga hasil uji hipotesis yang ketiga tidak dapat membuktikan 

bahwa pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-

2019, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Pramudia & Fuadati, 2020) dan (Dhani & Utama, 2017) menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini disebabkan perubahan total asset perusahaan selama tahun penelitian lebih 

kecil atau sama dengan perubahan total asset perusahaan pada tahun sebelumnya, 

sehingga dapat disimpulkan setiap adanya perubahan peningkatan maupun 

penurunan total asset selama periode pengamatan penelitian dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Suryandani, 

2018) dan (Gustian, 2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian yang 
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dilakukan (Suwardika & Mustanda, 2017) bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang dihitung dengan 

logaritma natural memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang ditunjukkan pada tabel 8. Sehingga 

hasil uji hipotesis yang keempat dapat membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, demikian hipotesis keempat 

(H4) diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Pramudia & Fuadati, 2020) dan (Aprilia & Triyonowati, 2021) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan 

lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut. Kondisi 

tersebut menjadi penyebab atas naiknya harga saham perusahaan di pasar modal 

dan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barnades & Suprihhadi, 2020), 

(Suwardika & Mustanda, 2017), dan (Suryandani, 2018) bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H1 dalam penelitian 

ini diterima. 

b. Likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,696 > 0,05 sehingga H2 dalam penelitian 

ini ditolak. 
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c. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,052 > 0,05 sehingga 

H3 dalam penelitian ini ditolak. 

d. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H4 dalam penelitian 

ini diterima. 

4.2 Saran 

a. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah sampel, tidak hanya 

perusahaan manufaktur tetapi juga menjadikan perusahaan non manufaktur 

sebagai sampel. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah periode penelitian 

lebih dari empat tahun agar hasilnya lebih maksimal dan dapat 

menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel bebas 

lainnya, sehingga dapat mengetahui pengaruhnya terhadap nilai perusahaan 

lebih lanjut. 
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