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ABSTRACT 

This research aims to determine and analyze the effect of capital structure (DAR), 

profitability (ROE), liquidity (CR), and leverage (DAR) on the value of the company in various 

industrial sectors. The object of this research was conducted on 185 manufacturing companies 

in various industry sectors which were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 

the 2014-2018 period. The independent variables in this study are capital structure (DAR), 

profitability (ROE), liquidity (CR), and leverage (DAR)). The method of collecting sampel in 

this study is a purposive sampling method. In this study, hypotheses were tested using multiple 

linear regression data analysis techniques. This study shows the results that capital structure 

has no effect on firm value, profitability has no effect on firm value, liquidity has an effect on 

firm value, and leverage has no effect on firm value. 

Keywords: firm value (PBV), Capital structure (DER), profitability (ROE), likuidity (CR), 

leverage (DAR) 
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PENDAHULUAN 

Nilai perusahaan adalah kondisi 

tertentu yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai 

suatu perusahaan maka kesejahteraan para 

pemilik akan meningkat dan merupakan 

sebuah prestasi bagi perusahaan tersebut. 

Nilai perusahaan sangat penting karena 

dengan nilai perusahaan yang tinggi akan 

diikuti oleh tingginya kemakmuran 

pemegang saham. Nilai perusahaan dapat 

menggambarkan keadaan perusahaan. 

Persepsi investor pada tingkat keberhasilan 

perusahaan dicerminkan melalui nilai 

perusahaan. Investor yang berinvestasi 

dana mereka di pasar modal tidak hanya 

memiliki tujuan jangka pendek, tetapi juga 

memperoleh pendapatan jangka panjang. 

Investor harus memanfaatkan semua 

informasi untuk menganalisis pasar dan 

berinvestasi dengan harapan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Kasus yang terjadi di Indonesia 

mengenai nilai perusahaan adalah PT. 

Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2017 

telah memperingati 35 tahun sahamnya 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Pada IPO, harga saham PT. Unilever dijual 

Rp. 3.175 per lembar. Sekarang harganya 

bergerak dikisaran  Rp. 39.900 per lembar 

setelah mengalami stock split alias pecah 
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nominal saham. Dalam kurun waktu 35 

tahun, kinerja saham Unilever Indonesia 

terus meningkat. Jika seorang investor 

membeli 1.000 lembar saham pada saat IPO 

seharga Rp. 3.175 per lembar, saat ini nilai 

investasinya Rp. 5 miliar, dalam tiga bulan 

terakhir, rata-rata 2 juta lembar saham 

Unilever diperdagangkan setiap harinya. 

(www.financedetik.com). Meningkatnya 

harga saham PT. Unilever dari tahun ke 

tahun tersebut dapat meningkatkan nilai 

perusahaan karena banyaknya para investor 

yang menginvestasikan modalnya kedalam 

PT. Unilever Indonesia Tbk. Para investor 

percaya bahwa perusahaan tersebut dapat 

mengelola perusahaan dengan baik 

sehingga para investor menginvestasikan 

modalnya ke PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Struktur modal adalah perimbangan 

antara jumlah utang dengan modal sendiri 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai 

struktur modal yang optimal jika kombinasi 

utang dan ekuitas (sumber eksternal) 

memaksimumkan harga saham perusahaan. 

Struktur modal didefinisikan sebagai 

keputusan yang menyangkut komposisi 

pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. 

Sumber pendanaan di dalam suatu 

perusahaan dibagi menjadi dua kategori 

yaitu pendanaan internal dan pendanaan 

eksternal. Setiap perusahaan akan 

mengharapkan adanya struktur modal 

optimal, yaitu struktur modal yang dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan dan 

meminimalkan biaya modal. 

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. Laba 

yang diperoleh perusahaan berasal dari 

penjualaan dan investasi yang dilakukan 

perusahaan tersebut. Profitabilitas atau laba 

merupakan pendapatan dikurangi beban 

dan kerugian selama periode pelaporan. 

Analisis mengenai profitabilitas sangat 

penting bagi kreditor dan investor ekuitas. 

Bagi kreditor, laba merupakan sumber 

pembayaran bunga dan pokok pinjaman. 

Sedangkan bagi investor ekuitas, laba 

merupakan salah satu faktor penentu 

perubahan nilai efek. Hal yang terpenting 

bagi perusahaan adalah bagaimana laba 

tersebut bisa memaksimalkan pemegang  

saham bukan seberapa besar laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

Likuiditas adalah suatu indicator 

mengenai kemampuan perusahaan untuk 

membayar semua kewajiban financial 

jangka pendek pada saat jatuh tempo 

denggan menggunakan aktiva lancar yang 

tersedia. Nilai likuiditas yang tinggi 

mencerminkan kemampuan perusahaan 

yang tinggi untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Perusahaan yang 

memiliki nilai likuiditas yang baik akan 

dianggap memiliki kinerja yang baik oleh 

investor. 

Leverage adalah Sumber pendanaan 

dalam perusahaan dapat diperoleh dari 

internal perusahaan yang berupa laba 

ditahan (retained earning) dan penyusutan 

(depreciasion) dan dari eksternal 

perusahaan yang berupa hutang atau 

penerbitan saham baru. Leverage 

menunjukan kemampuan dari suatu 

perusahaan untuk memenuhi segala 

kewajiban financial dari perusahaan 

tersebut seandainya perusahan tersebut 

dilikuidasi. Leverage dapat dipahami 

sebagai penaksir dari risiko yang melekat 

pada suatu perusahaan. Hal ini berarti 

leverage yang semakin besar menunjukkan 

resiko investasi yang semakin besar pula. 

Leverage perlu di kelola karena 

penggunaan hutang yang tinggi akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian ini penting dilakukan 

untuk mengetahui adanya pengaruh 

struktur modal, profitabilitas, likuiditas, 

dan leverage terhadap nilai perusahaan. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Signaling Theory 

Signaling theory menurut Brigham 

& Houston (2010) adalah suatu tindakan 

yang diambil perusahan untuk memberikan 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek 

perusahaan. Sinyal ini berupa informasi 

http://www.financedetik.com/
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mengenai apa saja yang sudah dilakukan 

oleh manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik. Teori sinyal pada 

dasarnya membahas adanya ketidaksamaan 

informasi antara pihak internal dan pihak 

eksternal perusahaan. Pihak internal 

perusahaan (manajer) biasanya memiliki 

lebih banyak informasi mengenai kondisi 

perusahaan yang sebenarnya dibandingkan 

pihak eksternal (investor). Saat informasi 

diumumkan oleh perusahaan dan semua 

pelaku pasar sudah menerima informasi 

tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis 

informasi tersebut sebagai sinyal baik 

(good news) atau sinyal buruk (bad news). 

Jika pengumuman informasi tersebut 

sebagai sinyal baik bagi investor, maka 

terjadi perubahan dalam volume 

perdagangan saham. 

 

Trade off Theory 

 Trade off Theory adalah teori 

struktur modal yang menyatakan bahwa 

perusahaan menukar manfaat pajak dari 

pendanaan hutang dengan masalah yang 

ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan 

(Brigham dan Houston, 2011). Trade off 

theory berasumsi bahwa adanya manfaat 

pajak akibat penggunaan hutang, sehingga 

perusahaan akan menggunakan hutang 

sampai tingkat tertentu untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Esensi 

trade off theory dalam struktur modal 

adalah menyeimbangkan manfaat dan 

pengorbanan yang timbul sebagai akibat 

penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih 

besar, tambahan hutang masih 

diperkenankan. Apabila pengorbanan 

karena penggunaan hutang sudah lebih 

besar, maka tambahan hutang sudah tidak 

diperbolehkan. Penggunaan hutang 100% 

sulit dijumpai dalam praktik dan hal 

tersebut ditentang oleh trade off theory. 

Kenyataannya, semakin banyak hutang, 

semakin tinggi beban yang harus 

ditanggung perusahaan, seperti biaya 

kebangkrutan, biaya keagenan, beban 

bunga yang semakin besar dan sebagainya. 

 

Nilai Perusahaan  

Tujuan utama perusahaan menurut 

menejemen keuangan pada dasarnya adalah 

meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau para 

pemegang saham (Hanafi, 2004). Nilai 

perusahaan adalah kondisi tertentu yang 

telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai 

gambaran dari kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan tersebut. Semakin 

tinggi nilai suatu perusahaan maka 

kesejahteraan para pemilik akan meningkat 

dan merupakan sebuah prestasi bagi 

perusahaan tersebut. 

 

Struktur Modal 

Struktur modal adalah perimbangan 

antara jumlah utang dengan modal sendiri 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai 

struktur modal yang optimal jika kombinasi 

utang dan ekuitas (sumber eksternal) 

memaksimumkan harga saham perusahaan. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. Laba 

yang diperoleh perusahaan berasal dari 

penjualaan dan investasi yang dilakukan 

perusahaan tersebut. 

 

Likuiditas 

Menurut Sartono (2010:114), 

likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansial yang berjangka pendek tepat pada 

waktunya. Likuiditas yang tinggi 

menunjukkan kekuatan perusahaan dari 

segi kemampuan untuk memenuhi hutang 

lancar dari harta lancar yang dimiliki 

sehingga hal ini meningkatkan kepercayaan 

pihak luar terhadap perusahaan tersebut. 

 

Leverage 

Menurut Agnes (2004:55) Leverage 

adalah  Sumber pendanaan dalam 

perusahaan dapat diperoleh dari internal 

perusahaan yang berupa laba ditahan 

(retained earning) dan penyusutan 

(depreciasion) dan dari eksternal 
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perusahaan yang berupa hutang atau 

penerbitan saham baru. Leverage 

menunjukan kemampuan dari suatu 

perusahaan untuk memenuhi segala 

kewajiban financial dari perusahaan 

tersebut seandainya perusahan tersebut 

dilikuidasi. 

 

Pengaruh Struktur Modal terhadap 

Nilai Perusahaan 

Struktur modal adalah perimbangan 

antara jumlah hutang jangka Panjang 

dengan modal sendiri. Hutang jangka 

Panjang merupakan salah satu dari bentuk 

pembiayaan jangka panjang yang memiliki 

jatuh tempo lebih dari satu tahun. Trade of 

theory menjelaskan bahwa jika posisi 

struktur modal berada dibwah titik optimal 

maka setiap penambahan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Fajar Eka et al (2017) dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan struktur modal 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan 

penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan 

diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

 

H1 : Struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan 

Menurut Sartono (2010:122) Rasio 

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam mempeoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri. Semakin 

tinggi tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan kinerja 

perusahaan tersebut semakin baik dan 

memberikan sinyal bagi prospek 

pertumbuhan perusahaan di masa yang 

akan datang. 

Sallin Lumoly, Sri Murni, dan 

Victoria N (2018) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, 

maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai 

Perusahaan 

Menurut Sartono (2010) Likuiditas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial yang 

berjangka pendek tepat pada waktunya. 

Nilai likuiditas yang tinggi mencerminkan 

kemampuan perusahaan yang tinggi untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Perusahaan yang memiliki nilai likuiditas 

yang baik akan dianggap memiliki kinerja 

yang baik oleh investor. 

I Gusti Bagus Angga dan I Gusti 

Bagus Wiksuana (2016) dalam 

penelitiannya menunjukan hasil bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, 

maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Likuiditas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan  

Leverage adalah  Sumber 

pendanaan dalam perusahaan dapat 

diperoleh dari internal perusahaan yang 

berupa laba ditahan (retained earning) dan 

penyusutan (depreciasion) dan dari 

eksternal perusahaan yang berupa hutang 

atau penerbitan saham baru. Leverage 

menunjukan kemampuan dari suatu 

perusahaan untuk memenuhi segala 

kewajiban financial dari perusahaan 

tersebut seandainya perusahan tersebut 

dilikuidasi. 

I Gusti Bagus Angga dan I Gusti 

Bagus Wiksuana (2016) dalam 

penelitiannya menunjukan hasil bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, 

maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut: 
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H4 : Leverage berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini sebagai berikut: 
 

 

  

     

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Sampel yang 

digunakan penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2014-2018. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling. Kriteria sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang mempublikasikan laporan 

keuangannya selama periode 2014-

2018 

2. Perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang menerbitkan laporan 

keuangan selama periode penelitian 

Terdapat 210 data perusahaan yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini, 

namun berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan hanya 185 data perusahaan yang 

dapat dijadikan sampel pada penelitian ini.. 

 

Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Data sekunder ini berupa data 

statistik perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, laporan 

keuangan tahunan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

untuk periode 2014-2018. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan strategi arsip. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen yaitu nilai perusahaan, variabel 

independen yaitu struktur modal, 

profitabilitas, likuiditas, leverage. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Nilai Perusahaan (Y) 

Nilai perusahaan adalah kondisi 

tertuentu yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai 

suatu perusahaan maka kesejahteraan para 

pemilik akan meningkat dan merupakan 

sebuah prestasi bagi perusahaan tersebut. 

Rasio yang digunakan untuk menghitung 

nilai perusahaan yaitu: 

𝐏𝐁𝐕 =
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑩𝒖𝒌𝒖 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎
 

 

Struktur Modal (X1) 

Struktur modal adalah perimbangan 

antara jumlah hutang jangka Panjang 

dengan modal sendiri. Hutang jangka 

Panjang merupakan salah satu dari bentuk 

pembiayaan jangka panjang yang memiliki 

jatuh tempo lebih dari satu tahun. Rasio 

yang digunakan untuk menghitung struktur 

modal yaitu:  

𝑫𝑬𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒉𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 

 

Profitabilitas (X2) 

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. Laba 

yang diperoleh perusahaan berasal dari 

penjualaan dan investasi yang dilakukan 

perusahaan tersebut. Rasio yang digunakan 

untuk menghitung profitabilitas yaitu: 

𝐑𝐎𝐄 =
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐬𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 

 

Leverage (X4) Kualitas Laba 

Profitabilitas (X2) 

Likuiditas (X3) 

H1 

H2 

H3 

H4 

Nilai 

Perusaha

an (Y) 

Struktur Modal (X1) 
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Likuiditas 

Likuiditas merupakan suatu 

indikator mengenai kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban financial jangka pendek pada 

saat jatuh tempo dengan menggunakan 

aktiva lancar yang tersedia. Rasio yang 

digunakan untuk menghitung likuiditas 

yaitu: 

𝐂𝐑 =
𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫

𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫
 

 

Leverage 

Leverage menunjukan kemampuan 

dari suatu perusahaan untuk memenuhi 

segala kewajiban financial dari perusahaan 

tersebut seandainya perusahan tersebut 

dilikuidasi. Rasio yang digunakan untuk 

menghitung leverage yaitu: 

𝐃𝐀𝐑 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐞𝐭
 

 

                    

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data  kuantitatif yang diolah 

dengan teknik statistik menggunakan 

software SPSS 25.0, melalui beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

1. Analisis statistik deskriptif. 

2. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. 

3. Analisis regresi linier berganda. 

4. Uji hipotesis yang terdiri dari uji F (uji 

model), koefisien determinasi (R2) dan 

uji statistik t. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan 

untuk mengetahui karakteristik sampel 

yang digunakan dan menggambarkan 

variabel-variabel dalam penelitian. Hasil 

analisis statistik deskriptif dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut ini : 

 

Tabel 1 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean 

NP 175 -1,819 3,953 0,897 

SM 175 -3,038 14,414 1,283 

PR 175 -1,689 47,355 0,307 

LK 175 0,000147 7,924 1,822 

LV 175 0,0296 446,2 3,266 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil pengujian 

normalitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut 

ini : 

Tabel 2 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 175 

Test Statistic 0,113 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
0,000c 

Sumber : Data diolah 

 

Pada penelitian ini dilakukan enam 

kali pengujian dengan outlier data sehingga 

ditemukan hasil seperti pada tabel 2 yang 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0.000 dimana nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat 

diartikan bahwa data tidak terdistribusi 

normal. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan 

dengan tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen pada model 

regresi. Hasil pengujian multikolinieritas 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : 
 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

SM (X1) 0,982 1,019 
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PR (X2) 0,997 1,003 

LK (X3) 0,981 1,019 

LV (X4) 0,999 1,001 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan 

hasil tolerance masing-masing variabel  ≥ 

0,10. Nilai VIF juga menunjukkan hal yang 

sama yaitu semua variabel memiliki VIF ≤ 

10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat multikolinearitas dalam 

model regresi yang berarti bahwa tidak ada 

korelasi antar variabel independen.  

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan 

dengan tujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual atas satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dilakuan dengan menggunakan Uji Glejser. 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut ini : 
 

 

 

 

Tabel 4 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

SM (X1) 0,290 

PR (X2) 0,281 

LK(X3) 0,264 

LV(X4) 0,319 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan hasil yang disajikan 

dalam tabel 4 menunjukkan hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa dari 

lima variabel independen tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas dalam model 

penelitian ini.  

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil dari analisis regresi berganda 

dilakukan dengan cara meregresi variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda 

dengan menggunakan SPSS 25, maka 

diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 6 berikut ini : 

 

Tabel 6 

Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Model B t Sig. 

(Constant) 0,565 4,899 0,000 

SM 0,072 2,342 0,020 

PR -0,015 -0,838 0,403 

LK 0,124 2,786 0,006 

LV 0,006 2,967 0,003 

 Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan pada Tabel 6 dapat 

dibuat model persamaan regresi sebagai 

berikut: 
 

PBV  = 0,565 + 0,072 SM + 0,124 LK + 

0,006 LV ε 

Keterangan : 

SM = Struktur Modal 

LK = Likuiditas 

LV = Leverage 

ε = Standard error 
 

Dari model persamaan regresi linear 

di atas dapat dilihat dan di intepretasikan 

sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (α) sebesar 0,565 yang 

artinya apabila variabel independen 

(struktur modal, likuiditas, dan leverage) 

dianggap konstan (tetap) maka besarnya 

nilai perusahaan sebesar 0,565. 

b. Koefisien regresi pada struktur modal 

sebesar 0,072 artinya bahwa setiap 

kenaikan sebesar 1 satuan profitabilitas 

akan meningkatkan nilai perusahaan 

sebesar 0,072 persen. 

c. Koefisien regresi pada likuiditas sebesar 

0,124 artinya bahwa setiap kenaikan 

sebesar 1 satuan likuiditas akan 

meningkatkan nilai perusahaan sebesar 

0,124 persen. 

d. Koefisien regresi pada leverage sebesar 

0,006 artinya bahwa setiap kenaikan 

sebesar 1 satuan leverage akan 

meningkatkan nilai perusahaan sebesar 

0,006 persen. 
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Pengujian Hipotesis 

1. Uji F (Uji Model) 

Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model 

memiliki pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau menguji 

apakah model persamaan regresi fit atau 

tidak fit. Hasil uji F penelitian dapat dilihat 

pada tabel 7 berikut ini : 
 

Tabel 7 

Hasil Pengujian Uji F 

Model F Sig. 

Regression 5,115 0,001b 

 Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8 

dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 5,115 

dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 yang 

berarti H0 ditolak, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi fit atau sesuai 

sehingga dapat dilakukan interprestasi lebih 

lanjut. 

 

 

 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan 

variasi variabel independen. Hasil 

pengujian koefisien determinasi dapat 

dilihat pada tabel 8 berikut ini : 
 

Tabel 8 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model Adjusted R Square 

1 0,086 

 Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian 

koefisien determinasi pada tabel 8 dapat 

dilihat bahwa nilai ajusted R square sebesar 

0,086 atau 8,6 persen. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel struktur moda, 

profitabilitas, likuiditas, dan leverage 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan 

sebesar 8,6 persen. Hal ini berarti ada faktor 

lain sebesar 81,4 persen yang tidak masuk 

dalam model yang dijelaskan oleh error. 

 

3. Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Dasar 

pengambilan keputusan yaitu; Ho ditolak 

apabila nilai signifikansi < 0.05, artinya 

variabel independen secara individu 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Hasil uji t penelitian dapat 

dilihat pada tabel 9 berikut ini : 
 

Tabel 9 

Hasil Pengujian Uji t 

Model t Sig. 

(Constant) 4,899 0,000 

SM 2,342 0,020 

PR -0,838 0,403 

LK 2,786 0,006 

LV 2,967 0,003 

Sumber : Data diolah 

 

a. Hasil uji t antara struktur modal (KI) 

terhadap nilai perusahaan, 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 

2,342 dengan struktur modal 

signifikansi adalah 0,020. Tingkat 

signifikansi tersebut lebih kecil dari 

tarif signifikan α = 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa berpengaruh 

positif signifikan antara struktur modal 

terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian H0 ditolak dan H1 diterima. 

b. Hasil uji t antara profitabilitas (PR) 

terhadap nilai perusahaan, 

menghasilkan nilai t hitung sebesar -

0,838 dengan profitabilitas signifikansi 

adalah 0,403. Tingkat signifikansi 

tersebut lebih besar dari tarif signifikan 

α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

berpengaruh negatif tidak signifikan 

antara profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. Dengan demikian H0 

diterima dan H1 ditolak. 
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c. Hasil uji t antara likuiditas (LK) 

terhadap kualitas laba, menghasilkan 

nilai t hitung sebesar 2,786 dengan 

likuiditas signifikansi adalah 0,006. 

Tingkat signifikansi tersebut lebih 

kecil dari tarif signifikan α = 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa berpengaruh 

positif signifikan antara likuiditas 

terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian H0 ditolak dan H1 diterima. 

d. Hasil uji t antara leverage (LV) 

terhadap kualitas laba, menghasilkan 

nilai t hitung sebesar 2,967 dengan 

leverage signifikansi adalah 0,003. 

Tingkat signifikansi tersebut lebih 

kecil dari tarif signifikan α = 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa berpengaruh 

positif signikikan antara leverage 

terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Struktur Modal terhadap 

Nilai Perusahaan 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan 

Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai 

Perusahaan 

Pengaruh Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis data yang 

dilakukan, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri. Setiap penambahan hutang dan 

penggunaan hutang akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Sepanjang perusahaan 

mampu menyeimbangkan manfaat dan 

biaya yang akan timbul akibat hutang 

tidak menjadi masalah. 

2. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri. Hal ini terjadi karena 

perusahaan tidak menjalankan 

operasional perusahaan dengan efektif 

dan efisien kemungkinan lebih 

menempatkan modal pada aset yang 

tidak produktif sehingga perputaran 

asetnya tidak lancar.  

3. Variabel likuiditas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri. Hal ini terjadi karena investor 

memandang bagaimana perusahaan 

tersebut membayar kewajiban karena 

tidak semua perusahaan yang memiliki 

likuiditas yang rendah merupakan 

perusahaan yang buruk. Semakin likuid 

perusahaan semakin meningkat nilai 

perusahaan karena para investor tertarik 

untuk menanamkan modalnya kedalam 

perusahaan tersebut.  

4. Variabel leverage tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba terhadap kualitas 

laba pada perusahaan manufaktur. . 

Semakin tinggi tingkat leverage maka 

nilai perusahaan akan meningkat. 

Apabila perusahan dikenakan pajak 

maka penggunaan hutang merupakan 

keputusan yang tepat diambil oleh 

perusahaan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 

 

Keterbatasan 

1. Beberapa perusahaan tidak menerbitkan 

laporan keuangan  di bursa efek 

Indonesia sehingga  tidak mendapatkan 

data yang diperlukan 

2. Penelitian ini terdapat outlier untuk 

mendapatkan data yang berdistribusi 

normal, sehingga data yang diuji hanya 

sedikit dan hasil kurang maksimal dan 

data masih belum berdistribusi normal.  

 

Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah Bagi peneliti selanjutnya, 

diharapkan menambahkan variabel dan 

tahun penelitian sehingga data dapat 

berdistribusi normal, diharapkan untuk 

memperbanyak data perusahaan 
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manufaktur yang akan diuji serta 

mencermati data yang akan diuji baik atau 

dengan kata lain normal, dan menambah 

variabel guna untuk mengantisipasi 

lemahnya data dalam pengujian koefisien 

Determinasi (Adjusted R Square) sehingga 

dapat memenuhi ketentuan yang ada yaitu 

lebih dari 58%. 
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