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ABSTRACT 

This researh aimed to find how the influence of profitability, environmental 
performance, firm size, and firm age on firm value on manufactured companies listed in 
Indonesia Stock Exchange. Firm Value is a dependent variable, while profitability, 
environmental performance, firm size, and firm age are independent variable. The data 
used are secondary data and the samples of this study consist of 13 firms from 2012 to 
2016. This research used purposive sampling and the data were analyzed by using 
multiple linier regression analysis. Data were analyzed using SPSS software 21 version. 
The research results show that profitability and firm size have significant positive effect 
on firm value . Environmental performance has a negative and significants effect on 
firm value. Firm age has no significant effects on firm value. To get better research 
results, further researches may add other variables that have major impact probabilities. 

 
Keywords: profitability, environmental performance, firm  size, firm age, firm 
value 
 
PENDAHULUAN 

Era perdagangan bebas di 
Indonesia ditandai dengan AFTA, 
GATT, APEC, WTO dan lain 
sebagainya yang mengakibatkan 
perusahaan swasta maupun badan 
usaha milik Negara dihadapkan pada 
kondisi persaingan global, 
banyaknya perusahaan luar negeri 
yang mendirikan perusahaan di 
Indonesia, tak terkecuali untuk 
perusahaan manufaktur di Indonesia 
sehingga perusahaan-perusahaan 
yang ada di Indonesia harus punya 
nilai yang bagus. Menghadapi situasi 
ini, hal ini menjadi kompetisi bagi 
para pelaku bisnis maupun 
perusahaan khususnya bidang 
manufaktur. Terdapat dua pilihan 
bagi para pelaku bisnis maupun 
perusahaan-perusahaan tersebut 

untuk mengikuti kompetisi atau 
tidak. 

Salah satu tolak ukur dalam 
melihat nilai perusahaan adalah 
dengan melihat sejauh mana 
pencapaian pertumbuhan 
profitabilitas perusahaan. 
Profitabilitas adalah tingkat 
keuntungan bersih yang mampu 
diraih oleh perusahaan pada saat 
menjalankan operasinya. Laba dapat 
diperoleh dari penjualan dan 
keputusan investasi yang dilakukan 
perusahaan. Keuntungan atau laba 
yang tinggi dapat memberikan 
indikasi prospek perusahaan yang 
baik sehingga dapat memicu investor 
untuk ikut meningkatkan harga 
saham. Profitabilitas yang terus 
meningkat menandakan bahwa 
perusahaan akan dinilai semakin baik 
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dimata investor. Selain itu, 
profitabilitas yang terus meningkat 
juga mencerminkan perusahaan 
dapat memenuhi kewajiban dan 
mempertahankan kelangsungan 
hidup perusahaan dalam jangka 
panjang. Syardiana, dkk (2015) 
menemukan bahwa profitabilitas 
mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap nilai perusahaan. Penelitian 
tersebut berbanding terbalik dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Khumairoh (2016) yang menemukan 
bahwa profitabilitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 

Salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan 
adalah kinerja lingkungan. Dampak 
permasalahan lingkungan yang 
terjadi di Indonesia saat ini harus 
menjadi koreksi untuk banyak pihak 
khususnya bagi perusahaan yang  
menghasilkan limbah dari operasi 
yang dikerjakannya. Kinerja 
lingkungan adalah kinerja 
perusahaan untuk menciptakan 
lingkungan yang hijau (green) 
(Suratno dkk, 2007). Saat ini, 
Kementrian Lingkungan Hidup 
(KLH) telah mengatur kinerja 
lingkungan di Indonesia melalui 
Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PROPER) yang 
bertujuan agar perusahaan yang ada 
dapat meningkatkan perannya dalam 
meningkatkan pelestarian lingkungan 
hidup. PROPER juga membantu 
mengingatkan perusahaan agar 
kinerja lingkungan menjadi salah 
satu langkah penting untuk 
perusahaan dalam mencapai 
kesuksesan bisnis. Kinerja 
lingkungan suatu perusahaan dapat 

menjadi tolok ukur bagi calon 
investor dalam mengambil 
keputusan, investor yang peduli 
terhadap lingkungan akan lebih 
memperhatikan kinerja lingkungan 
yang akan dijadikan tempat untuk 
berbisnis. Semakin tinggi tingkat 
kinerja lingkungan sebuah 
perusahaan, maka akan semakin baik 
perusahaan tersebut dimata pihak 
stakeholder (investor, pelanggan, dan 
masyarakat). Penelitian yang 
dilakukan oleh Hariato dan 
Rihatiningtyas (2013) menunjukkan 
bahwa kinerja lingkungan memiliki 
pengaruh  yang signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Sedangkan, 
penelitian lain yang dilakukan oleh 
Sulkowski (2011) menunjukkan 
bahwa kinerja lingkungan memiliki 
pengaruh yang negatif terhadap nilai 
perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah 
salah satu faktor yang dapat 
dipertimbangkan untuk menentukan 
nilai perusahaan. Ukuran perusahaan 
merupakan besar atau kecilnya 
sebuah perusahaan yang dapat dilihat 
dari: ukuran pendapatan, jumlah 
karyawan, total aset, nilai pasar 
saham, dan total modal.Perusahaan 
sendiri dikategorikan menjadi dua 
jenis, yaitu perusahaan yang berskala 
kecil dan perusahaan yang berskala 
besar. Ukuran perusahaan dianggap 
mampu mempengaruhi nilai 
perusahaan, karena semakin besar 
ukuran atau skala perusahaan maka 
akan semakin mudah pula perusahan 
memperoleh sumber pendanaan baik 
secara internal maupun eksternal. 
Selain itu, ukuran perusahaan juga 
digunakan sebagai tolok ukur oleh 
investor dalam mengambil suatu 
keputusan. Penelitian yang dilakukan 



	

3 
 
 

oleh Ernawati dan Widyawati (2016) 
menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan, penelitian yang 
dilakukan oleh Setiadewi dan 
Purbawangsa (2015) menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 

Umur perusahaan adalah 
salah satu faktor yang dapat 
dipertimbangkan untuk menentukan 
nilai perusahaan. Umur perusahaan 
banyak dikaitkan dengan 
kemampuan perusahaan dalam 
mengekploitasi pengalaman dalam 
suatu sektor usaha yang dimasuki. 
Semakin tua umur perusahaan akan 
semakin banyak pengalaman yang 
dimiliki oleh perusahaan tersebut 
dalam menjalankan dan menciptakan 
inovasi terkait dengan aktivitas 
perusahaan. Umur perusahaan juga 
menunjukkan perusahaan tetap eksis, 
mampu bersaing dan memanfaatkan 
peluang bisnis dalam suatu 
perekonomian, dengan mengetahui 
umur perusahaan maka akan 
diketahui pula sejauh mana 
perusahaan tersebut dapat survive. 

Penelitian ini ingin menguji 
dan membuktikan pengaruh 
profitabilitas, kinerja lingkungan, 
ukuran perusahaan, dan umur 
perusahaan pada nilai perusahaan. 
Nilai perusahaan akan diproksikan 
dengan PBV (Price Book Value). 
Berdasarkan latar belakang diatas 
dan menindak lanjuti perbedaan hasil 
dari penelitian-penelitian 
sebelumnya, maka penelitian ini 
berjudul “Pengaruh Profitabilitas, 
Kinerja Lingkungan, Ukuran 

Perusahaan, dan Umur 
Perusahaan Terhadap Nilai 
Perusahaan”. 

 
 

KAJIAN TEORI 

Agency Theory 

Signalling Theory 
menyatakan bahwa perusahaan 
dengan kinerja yang tinggi 
(perusahaan bagus) menggunakan 
informasi keuangan untuk 
mengirim sinyal kepada pasar 
(Spence, 1973). Biaya atas sinyal 
bad news adalah lebih tinggi 
daripada good news, hal ini 
diperlihatkan dalam penelitian 
Spence (1973). Signalling Theory 
adalah signal yang diberikan oleh 
manajemen perusahaan kepada 
investor sebagai petunjuk 
mengenai prospek perusahaan 
tersebut (Brigham dan Houston, 
2013). Signaling Theory 
mengemukakan tentang bagaimana 
seharusnya sebuah perusahaan 
memberikan sinyal kepada 
pengguna laporan keuangan. 
Sinyal ini berupa informasi 
mengenai apa yang sudah 
dilakukan oleh manajemen untuk 
merealisasikan keinginan pemilik. 
Sinyal dapat berupa promosi atau 
informasi lain yang menyatakan 
bahwa perusahaan tersebut lebih 
baik daripada perusahaan lain ( 
Jama’an, 2008). 

Dorongan perusahaan 
untuk menyampaikan informasi 
yaitu karena terdapat asimetri 
informasi antara perusahaan 
dengan pihak eksternal. Asimetri 
informasi adalah keadaan ketika 
pihak-pihak yang berkaitan dengan 
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perusahaan tidak mempunyai 
informasi yang sama mengenai 
prospek dan risiko perusahaan 
(Tiningrum, 2011). Pihak 
manajemen perusahaan memiliki 
pengetahuan yang lebih banyak 
tentang kondisi perusahaannya 
dibandingkan pihak eksternal 
perusahaan. Perusahaan dapat 
meningkatkan nilai perusahaan 
dengan mengurangi informasi 
asimetri. Salah satu cara untuk 
mengurangi informasi asimetri 
adalah dengan memberikan sinyal 
pada pihak luar. 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan 
informasi investor terhadap 
perusahaan sering dikaitkan dengan 
laba dan harga saham. Nilai 
perusahaan sangat penting karena 
nilai perusahaaan yang tinggi akan 
diikuti oleh tingginya pemegang 
saham (Brigham dan Gapenski). 
Semakin tinggi harga saham maka 
semakin tinggi pula nilai perusahaan. 
Tingginya nilai perusahaan 
disebabkan karena banyaknya 
permintaan atas saham perusahaan 
tersebut. Nilai perusahaan yang 
tinggi menjadi keinginan para 
pemilik perusahaan, sebab dengan 
nilai yang tinggi menunjukkan 
kemakmuran pemegang saham juga 
tinggi. Kekayaan pemegang saham 
dan perusahaan dipresentasikan oleh 
harga pasar dari saham yang 
merupakan cerminan dari keputusan 
investasi, pendanaan (financing), dan 
manajemen aset. Penentuan nilai 
perusahaan dapat dilakukan 
menggunakan berbagai langkah yang 
berbeda yang kemungkinan akan 
memberikan nilai yang saling 
berbeda dari faktor yang lain. 

Beberapa indikator yang yang dapat 
digunakan untuk mengukur nilai 
perusahaan, antara lain: PER, PBV, 
dan Tobin’s Q. 

Profitabilitas 

. Profitabilitas merupakan 
hasil bersih dari sejumlah kebijakan 
dan keputusan perusahaan. Untuk 
mengukur tingkat keuntungan atau 
laba yang diperoleh perusahaan 
dapat menggunakan rasio 
keuntungan atau rasio profitabilitas 
yang dikenal juga dengan rasio 
rentabilitas. Rasio profitabilitas 
adalah rasio untuk menilai 
kemampuan perusahaan dalam 
mencari keuntungan (Kasmir, 
2013:196). 

Profitabilitas merupakan faktor yang 
harus diperhatikan untuk dapat 
melangsungkan hidup perusahaan, 
karena suatu perusahaan harus 
berada dalam keadaan yang 
menguntungkan (profit). Tanpa 
adanya keuntungan,maka perusahaan 
akan kesulitan untuk mendapatkan 
modal dari luar. Banyak pihak yang 
berupaya untuk meningkatkan 
keuntungan seperti pemilik 
perusahaan, pihak manajemen dan 
para kreditur karena sadar 
pentingnya arti keuntungan untuk 
mendorong kelangsungan dan laju 
perusahaan dimasa yang akan 
datang. 

 Rasio profitabilitas juga 
memiliki tujuan dan manfaat, yang 
berguna untuk pihak internal 
(pemilik perusahaan, manajemen 
perusahaan) dan pihak eksternal 
(investor, masyarakat, supplier) yang 
memiliki hubungan dan kepentingan 
terhadap perusahaan. 



	

5 
 
 

Kinerja Lingkungan 

Kinerja Lingkungan adalah 
kinerja yang dilakukan perusahaan 
dalam menciptakan lingkungan 
perusahaan yang baik. Dengan 
adanya kinerja lingkungan dapat 
menggambarkan sejauh mana 
tanggung jawab dari perusahaan 
terhadap lingkungan. Kinerja 
lingkungan merupakan hasil dan 
sumbangan yang dapat diberikan 
sistem manajemen lingkungan pada 
perusahaan secara rill dan konkrit 
(Nita, 2012). Pengukuran kinerja 
lingkungan adalah bagian penting 
dari sistem manajemen lingkungan. 
Sehingga perusahaan yang memiliki 
kinerja lingkungan yang baik perlu 
untuk mengungkapkan informasi 
mutu dan kualitas lingkungan baik 
dibandingkan dengan perusahaan 
yang kinerjanya buruk, agar pelaku 
pasar dapat menilai seberapa jauh 
perusahaan tersebut dalam 
menjalankan program kepeduliannya 
terhadap masyarakat dan hal lain 
yang mendukung aktivitasnya. 

Penilaian kinerja pengelolaan 
lingkungan pada suatu perusahaan 
harus memerlukan indikator yang 
terukur, objektif, dan dapat 
dipertanggung jawabkan. 
Kementrian Lingkungan Hidup 
(KLH) melakukan program PROPER 
dengan melibatkan bantuan dari 
pemerintah provinsi dan kota atau 
kabupaten di seluruh Indonesia. 
Tujuan dari PROPER yaitu 
meningkatkan peran perusahaan 
untuk melakukan pengelolaan 
lingkungan hidup serta menimbulkan 
efek stimultan dalam pemenuhan 
peraturan lingkungan dan nilai 
tambah terhadap pemeliharaan 
sumber daya alam, konservasi 

energi, dan pengembangan 
masyarakat. 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan atau 
biasanya disebut dengan firm size 
merupakan sebuah ukuran yang 
menentukan besar kecilnya 
perusahaan. Ukuran perusahaan 
merupakan besar atau kecilnya 
perusahaan yang dapat dilihat dari 
besarnya nilai ekuitas, nilai 
penjualan, dan nilai total aset 
(Damasita 2011 dalam Danial 2013). 
Ukuran perusahaan dapat 
menentukan tingkat kemudahan 
perusahaan dalam memperoleh dana 
dari pasar modal. Perusahaan besar 
memiliki kontrol yang lebih baik 
pada kondisi pasar, yang menjadikan 
perusahaan mampu dalam 
menghadapi persaingan bisnis 
ekonomi. Perusahaan-perusahaan 
besar mempunyai lebih banyak 
sumber daya untuk meningkatkan 
nilai perusahaan karena mempunyai 
akses yang lebih baik terhadap 
sumber-sumber eksternal 
dibandingkan dengan perusahaan 
kecil.  Perusahaan yang memiliki 
total aset besar menunjukkan bahwa 
perusahaan tersebut telah mencapai 
pertumbuhan, dimana akan 
berdampak pada arus kas perusahaan 
yang menjadi positif dan dianggap 
memiliki prospek yang baik untuk 
masa yang akan datang. 

Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan 
hal yang dipertimbangkan investor 
dalam menanamkan modalnya, umur 
perusahaan mencerminkan 
perusahaan tetap survive dan menjadi 
bukti bahwa perusahaan mampu 
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bersaing dan dapat mengambil 
kesempatan bisnis yang ada dalam 
perekonomian. Perusahaan yang 
telah lama berdiri atau yang masih 
memiliki umur yang singkat. 
Perusahaan yang telah lama berdiri 
akan meningkatkan labanya karena 
adanya pengalaman dari manajemen 
sebelumnya dalam mengelola 
bisnisnya. 

Umur perusahaan merupakan 
usia atau lamanya suatu perusahaan 
itu dibentuk dan beroperasi 
(Handayani, 2011). Umur 
perusahaan banyak dikaitkan dengan 
kemampuan perusahaan dalam 
mengeksploitasi pengalaman dalam 
suatu sektor usaha yang dimasuki. 
Semakin tua umur perusahaan akan 
semakin banyak pengalaman yang 
dimiliki oleh perusahaan tersebut 
dalam menjalankan dan menciptakan 
inovasi yang terkait dengan aktivitas 
perusahaan. umur perusahaan juga 
dikaitkan dengan kemampuan 
perusahaan dalam belajar 
(organizational learning). 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 
Nilai Perusahaan 

Profitabilitas merupakan 
kemampuan perusahaan dalam 
memperoleh laba atau profit. Laba 
yang diperoleh perusahaan berasal 
dari penjualan atau investasi yang 
dilakukan perusahaan. Profitabilitas 
juga menggambarkan kinerja 
manajemen dalam mengelola 
perusahaan. Profitabilitas pada 
sebuah perusahaan dapat dihitung 
menggunakan ROA (Return On 
Asset), yaitu dengan cara membagi 
laba bersih setelah pajak dengan total 
aset yang dimiliki. Semakin tinggi 
ROA maka semakin tingi perusahaan 
dalam menghasilkan keuntungan 

yang membuat profitabilitas semakin 
naik. Profitabilitas yang tinggi akan 
memberikan sinyal positif bagi 
investor yang menunjukkan 
perusahaan berada dalam kondisi 
yang baik dan menguntungkan. Hal 
tersebut menjadikan daya tarik 
tersendiri bagi investor untuk 
memiliki atau menanamkan modal 
pada perusahaan tersebut. Tingginya 
minat investor dalam menanamkan 
modalnya di perusahaan dan ROA 
yang tinggi akan meningkatkan 
harga saham, yang menyebabkan 
terjadinya hubungan positif antara 
profitabilitas dengan harga saham. 
Tingginya harga saham akan 
mempengaruhi nilai perusahaan. 
Penelitian sebelumnya, Ayem dan 
Nugroho (2016) menemukan bahwa 
profitabilitas memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 

Pengaruh Kinerja Lingkungan  
terhadap Nilai Perusahaan 

Sebuah perusahaan akan 
mendapatkan daya tarik tersendiri 
dari para investor atau stakeholder 
bila melakukan kinerja lingkungan 
yang baik dan berkualitas. Kinerja 
lingkungan yang baik terjadi karena 
dukungan dari pihak manajemen 
yang menginginkan lingkungan yang 
baik. Adanya pihak-pihak dari dalam 
perusahaan yang berperan untuk 
menciptakan suatu lingkungan yang 
baik akan berpengaruh terhadap 
kualitas lingkungan yang akan 
mereka capai. Perusahaan dapat 
melakukan banyak cara dalam 
mendukung kinerja lingkungan yang 
baik, seperti melakukan program-
program yang berbasis kelestarian 
hidup. Adanya niat dari perusahaan 
dalam menciptakan kinerja 
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lingkungan yang baik, dapat 
meningkatkan nilai bagi perusahaan 
yang dapat diungkapkan pada 
laporan tahunan perusahaan. Para 
pemangku kepentingan atau 
stakeholder dapat menilai sebuah 
perusahaan yang akan diajak bekerja 
sama atau berinvestasi dari laporan 
tahunan tersebut. Ketika kinerja 
lingkungan itu tinggi maka 
permintaan saham tersebut juga 
tinggi, harga saham naik dan nilai 
perusahaan juga naik. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan  
terhadap Nilai Perusahaan 

Semakin besar ukuran 
perusahaan, menunjukkan bahwa 
akan lebih banyak investor yang 
menaruh perhatian pada perusahaan 
tersebut. Hal ini diakibatkan karena 
perusahaan yang besar lebih mudah 
mendapatkan sumber pendanaan 
untuk operasional perusahaan yang 
menunjukkan bahwa perusahaan 
tersebut memiliki kondisi yang 
stabil. Kondisi tersebut dapat 
menyebabkan investor mempunyai 
harapan yang besar terhadap 
perusahaan dan ingin memiliki 
saham dari perusahaan tersebut. 
Peningkatan permintaan saham oleh 
investor dapat meningkatkan harga 
saham di pasar modal. Peningkatan 

tersebut menunjukkan bahwa 
perusahaan dianggap memiliki nilai 
perusahaan yang lebih besar. 

Pengaruh Umur Perusahaan 
terhadap Nilai Perusahaan 

Semakin panjang umur 
perusahaan akan memberikan 
pengungkapan informasi keuangan 
yang lebih luas dibanding 
perusahaan lain yang umurnya lebih 
pendek dengan alasan perusahaan 
tersebut memiliki pengalaman lebih 
dalam pengungkapan laporan 
tahunan (Wallace, et al 2009). Hal 
ini diakibatkan seiring waktu, 
perusahaan belajar untuk semakin 
baik dan lebih efisien serta memiliki 
keunggulan kompetitif dalam inti 
bisnisnya dan mendorong 
keberhaasilan dan kemakmuran. 
Perusahaan telah lama berdiri maka 
investor sebagai penanam modal 
lebih percaya dibandingkan dengan 
perusahaan yang baru berdiri karena 
perusahaan yang telah lama berdiri 
diasumsikan akan menghasilkan laba 
yang lebih tinggi dibandingkan 
perusahaan baru, sehingga 
perusahaan yang lama berdiri lebih 
menarik perhatian investor (Zen dan 
Herman, 2007). 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan   penjelasan 
materi-materi dan hasil  penelitian 
sebelumnya, maka peneliti 
menentukan hipotesis sebagai 
berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh 
terhadap Nilai Perusahaan 

H2: Kinerja Lingkungan 
berpengaruh terhadap Nilai 
Perusahaan 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh 
terhadap Nilai Perusahaan 

H4: Umur Perusahaan berpengaruh 
terhadap Nilai Perusahaan 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk 
penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif adalah sebuah penelitian 
dalam melihat hubungan variabel 

terhadap objek yang diteliti, lebih 
bersifat sebab dan akibat (hubungan 
kausal) (Sugiyono, 2012:11). 
Sehingga pada penelitian ini terdapat 
variabel independen dan dependen. 
Penelitian ini juga termasuk 
penelitian deduktif, yaitu menguji 
hipotesis melalui teori pada keadaan 
tertentu dimana bermula dari 
pernyataan umum ke kesimpulan 
yang dihasilkan. Sumber data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 
data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh dari 
informasi sekunder yang biasanya 
identik berupa bukti, catatan, atau 
laporan historis yang sudah 
dipublikasikan. Data sekunder pada 
penelitian ini diperoleh dari laporan 
keuangan dan tahunan perusahaan 
pada tahun 2012-2016. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk 
memperoleh bukti empiris atas 
pengaruh profitabilitas, kinerja 

Profitablitas 

Kinerja 
Lingkungan 

Ukuran 
Perusahaan 

Umur 
Perusahaan 

Nilai 
Perusahaan 
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lingkungan, ukuran perusahaan, dan 
umur perusahaan terhadap nilai 
perusahaan. 

Jangka waktu yang 
digunakan pada penelitian ini 
terbatas hanya pada periode 2012-
2016 dengan sampel perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Metode pengambilan 
sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive 
sampling, dengan kriteria perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek indonesia yang melaporkan 
laporan keuangan menggunakan Rp, 
perusahaan yang mengalami 
keuntungan terus-menerus dan 
melaporkan secara lengkap laporan 
keuangan tahun 2012-2016. 
Menghasilkan sampel perusahaan 
penelitian ini sebanyak 65. 

Penelitian ini terdiri dari 
variabel bebas dan variabel terikat, 
variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah nilai perusahaan yang 
diproksikan dengan PBV yang dapat 
dihitung dengan rumus harga pasar 
per lembar saham dibagi nilai buku 
saham. Sedangkan variabel bebas 
terdiri dari: 

1. Profitabilitas, yang diukur 
dengan laba bersih setelah 
pajak dibagi total aset. 

2. Kinerja lingkungan, yang 
diukur dengan laporan 
PROPER yang diterbitkan 
KLH. 

3. Ukuran perusahaan, yang 
diukur dengan Ln Total assets  

4. Umur perusahaan, yang 
diukur dengan tahun 
penelitian dikurangi tahun 
berdirinya perusahaan. 
 

Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian  ini 
adalah  regresi linier berganda 
dengan bantuan alat analisis program 
komputer IBM SPSS versi 21. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  penelitian dapat  dilihat 
pada tabel dibawah ini: 

 
 Tabel 2 

HASIL UJI STATISTIK 

 
Sumber: Output SPSS, data diolah 
 

Berdasarkan hasil uji statistik 
yang ditunjukkan tabel 2,  dapat 
diketahui bahwa  secara  bersama-
sama (simultan) variabel 
profitabilitas, kinerja lingkungan, 
ukuran perusahaan, dan umur 
perusahaan berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. Secara individu 
(parsial) variabel profitabilitas, 
kinerja lingkungan, dan ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan, umur perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 

Nilai Adjust R2 sebesar 0,672 
yang artinya bahwa variabel 
independen dapat menjelaskan 
sebesar 67,2 persen terhadap variabel 
dependen, sedangkan sisanya 32,8 

Model B Sig. 
(Constant)   

ROA 27,972 0,000 

KL -0,641 0,012 

SIZE 0,309 0,001 

AGE -0,007 0,526 
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persen dijelaskan oleh variabel lain 
di model regresi. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 
Nilai Perusahaan 

Pengaruh profitabilitas 
terhadap nilai perusahaan bersifat 
positif artinya semakin besar 
profitabilitas maka semakin tinggi 
nilai perusahaan. Hal tersebut 
didukung dengan signalling theory, 
dimana perusahaan dapat 
mengungkapkan informasi yang 
lengkap dan jelas untuk menyatakan 
bahwa perusahaan lebih baik dari 
perusahaan lain. Perusahaan yang 
berhasil meningkatkan 
profitabilitasnya akan meningkatkan 
minat investor untuk berinvestasi 
karena return yang diperoleh juga 
akan besar. Tingginya minat investor 
dan dengan ROA yang tinggi maka 
akan meningkatkan harga saham. 
Harga saham yang tinggi 
berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. 

Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Ayem dan 
Nugroho (2016) yang menemukan 
bahwa profitabilitas berpengaruh 
positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Namun, hasil tersebut 
tidak sejalan dengan Khumairoh dkk 
(2016) yang menemukan bahwa 
profitabilitas tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Kinerja Lingkungan 
terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan pengujian yang 
dilakukan, kinerja lingkungan 
mempunyai pengaruh yang negatif 
terhadap nilai perusahaan sehingga 
(H2) dapat diterima. Menurut 

signalling theory, perusahaan 
diijinkan mengungkapkan informasi 
non keuangan untuk memberikan 
kepercayaan terhadap calon investor 
atau investor. Namun, hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa 
kinerja lingkungan memberikan 
sinyal negatif. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa kinerja 
lingkungan dapat menunjukkan 
masalah lingkungan yang potensial 
dalam perusahaan sehingga akan 
menurunkan nilai perusahaan. 
Informasi yang dikeluarkan 
kementrian lingkungan hidup 
mengenai kinerja lingkungan tidak 
diperhatikan oleh investor. Selain itu, 
biaya yang dikeluarkan untuk 
PROPER cukup tinggi sehingga 
mempengaruhi keuangan perusahaan 
yang akan berdampak terhadap nilai 
perusahaan. Kurangnya minat 
investor berdampak permintaan 
saham tersebut berkurang dan 
menurunkan nilai perusahaan 
tersebut. 

Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian terdahulu 
yaitu Sulkowski (2011) yang 
menemukan bahwa kinerja 
lingkungan berpengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan. Namun, 
hal tersebut tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Hariati dan Rihatiningtyas (2013) 
yang menemukan bahwa kinerja 
lingkungan berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 
terhadap Nilai Perusahaan 

 Berdasarkan signalling 
theory, perusahaan dapat 
memberikan informasi yang lengkap 
dan jelas kepada masyarakat 
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sehingga menimbulkan rasa 
kepercayaan pada perusahaan 
tersebut. Hasil penelitian ini 
mendukung teori sinyal yang 
menunjukkan bahwa semakin besar 
ukuran perusahaan, maka ada 
kecenderungan lebih banyak investor 
yang berminat untuk berinvestasi 
pada perusahaan tersebut. Hal ini 
disebabkan karena perusahaan yang 
memiliki total aset yang besar dapat 
dikatakan sebagai perusahaan besar 
dan cenderung dalam kondisi yang 
lebih stabil. Kondisi yang stabil 
tersebut menarik investor untuk 
memiliki saham perusahaan tersebut. 
Kondisi tersebut menjadi salah satu 
penyebab atas naiknya harga saham 
perusahaan di pasar modal, sehingga 
berdampak pada nilai perusahaan 
yang naik. 
Hasil penelitian ini juga mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh 
Hariyanto dan Juniarti (2014) yang 
menemukan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Namun, 
hasil ini tidak mendukung penelitian 
yang dilakukan oleh Setiadewi dan 
Purbawangsa (2015) yang 
menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Umur Perusahaan 
terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian 
ini menyatakan bahwa umur 
perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Rentang 
waktu dari berdiri hingga menjadi go 
public menjadi salah satu aspek yang 
diperhatikan oleh investor ketika 
ingin menanamkan modalya. Jika 
perusahaan mempunyai rentang 
waktu yang lama untuk go public 

tentunya sistem yang berjalan 
diperusahaan itu sudah melekat erat 
dan sulit untuk diubah dengan sistem 
yang baru. Hal ini merugikan 
investor yang baru menanamkan 
modalnya karena kurang dapat 
mengendalikan perusahaan sesuai 
dengan keinginannya sehingga calon 
investor kurang berminat terhadap 
saham yang dikeluarkan perusahaan 
tersebut, permintaan saham menurun 
akan menurunkan juga nilai 
perusahaan. 

Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Loderer dan  
Waelchli  (2009)  yang  mendapati  
bahwa perusahaan  yang  lama  
berdiri  mengalami pertumbuhan  
yang  lambat  sehingga  investor 
tidak tertarik berinvestasi dan 
membuat nilai perusahaan menurun. 
Namun, hasil ini tidak mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Zen 
dan Herman (2007) yang 
menunjukkan perusahaan yang telah 
lama berdiri maka investor sebagai 
penanam modal lebih percaya 
dibandingkan dengan perusahaan 
yang baru berdiri karena perusahaan 
yang telah lama berdiri diasumsikan 
akan menghasilkan laba yang lebih 
tinggi dibandingkan perusahaan 
baru. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, 
SARAN DAN KETERBATASAN 

Penelitian ini merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk 
menguji variabel independen yang 
terdiri dari Profitabilitas, Kinerja 
Lingkungan, Ukuran Perusahaan, 
dan Umur Perusahaan, sedangkan 
Nilai Perusahaan sebagai variabel 
dependen dengan menggunakan data 
sampel perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2012 sampai dengan 2016 
yang didapat dari website Bursa Efek 
Indonesia atau www.idx.co.id. 
Metode pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik  analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 

 
Berdasarkan pemaparan dan 

analisis yang telah dilakukan penulis, 
maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: (1) Terdapat 
pengaruh positif profitabilitas  
terhadap nilai perusahaan. (2) 
Terdapat pengaruh negatif kinerja 
lingkungan terhadap nilai 
perusahaan. (3) Terdapat pengaruh 
positif ukuran perusahaan terhadap 
nilai perusahaan. (4) Tidak terdapat 
pengaruh umur perusahaan terhadap 
nilai perusahaan. 

 
Penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan yang bisa 
mempengaruhi hasil penelitian. 
Pertama, terdapat skor dari penilaian 
PROPER dari perusahaan tersebut 
dibawah 3 (baik). Kedua, Terdapat 
perusahaan yang umur 
perusahaannya <  20 tahun. Ketiga, 
Kemampuan variabel independen 
untuk menjelaskan variasi variabel 
dependen dalam penelitian ini 
sebesar 67,2 persen, sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel 
lain diluar penelitian ini. 

Dari beberapa keterbatasan 
yang telah disebutkan sebelumnya, 
maka dapat diberikan beberapa saran 
bagi peneliti selanjutnya. Pertama, 
Penelitian selanjutnya sebaiknya 
mengkategorikan hanya yang > 3 

saja skor penilaian dari PROPER, 
sehingga lebih spesifik dan lebih 
baik hasilnya. Kedua, Penelitian 
selanjutnya sebaiknya 
mengkategorikan yang > 20 tahun 
umur perusahaannya, sehingga dapat 
lebih spesifik. Ketiga, Penelitian 
selanjutnya sebaiknya menggunakan 
variabel independen lain diluar 
penelitian ini, sehingga kemampuan 
variabel independen untuk 
menjelaskan variabel dependen di 
penelitian selanjutnya > 67,2 persen. 
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