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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan  dengan penelitian ini, dan 

berikut adalah pembahasan dari penelitian terdahulu : 

1. Sukarya & Baskara (2019) 

Sukarya & Baskara  (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Food 

And Beverages”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas, leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam kelompok 

food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016. 

Metode pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan pendekatan non-

probability sampling dengan teknik purposive sampling.  

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin 

tingginya nilai profitabilitas dapat mempengaruhi kenaikan nilai perusahaan pada 

sektor food and beverages pada tahun 2014-2016. Leverage yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan memiliki arti bahwa pembahasan pada leverage 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan  pada sub sektor food and beverages 
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peroide 2014-2016. Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tingginya likuiditas maka 

dapat berpengaruh pada kenaikan nilai perusahaan pada sub sektor food and 

beverages pada tahun 2014-2016. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

profitabilitas, leverage dan Likuiditas. 

b) Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

perusahaan sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

c) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang  

yaitu regresi berganda dan metode penentuan sampel yang digunakan yaitu 

puposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambah dengan aktivitas 

sedangkan penelitian sebelumnya tidak ada. 

b) Periode perusahaan yang menjadi objek penelitian sekarang adalah periode 

2015-2019, sedangkan dalam penelitian terdahulu adalah pada periode 2014-

2016. 
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2. Astutik (2017) 

Astutik (2017)  melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Aktivitas Rasio 

Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Industri Manufaktur)”. Tujuan 

penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh rasio profitabilitas (ROA), rasio 

likuiditas (CR), rasio pertumbuhan penjualan (Sales Growth), rasio leverage (DER) 

dan rasio aktivitas (TATO) terhadap nilai perusahaan (PBV). Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda least square method.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PBV, sedangkan CR, Sales Growth serta TATO berpengaruh 

negatif tidak signifikan, sementara itu DER berpengaruh positif tidak signifikam 

terhadap PBV. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

likuiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas. 

b) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang 

yaitu regresi linier berganda dan Metode penentuan sampel yang digunakan, 

yaitu purposive sampling. 
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Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Variabel yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah profitabilitas yang 

diproksikan dengan return on equity (ROE), sedangkan variabel yang 

digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan return on assets 

(ROA). 

b) Sampel yang digunakan dalam penelitian sekarang yaitu menggunakan 

perusahaan sub sektor food and beverage, sedangkan penelitian terdahulu 

yaitu menggunakan perusahaan industri manufaktur. 

c) Periode perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian sekarang yaitu 

periode 2015-2019, sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu pada periode 

2009-2011. 

3. Erlina (2018) 

Erlina (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, 

Solvabilitas, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek 

Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas nilai perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk 

dalam kelompok pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2009-2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier.  
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Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari hasil penguji hipotesis secara 

simultan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, variabel bebas 

yang diukur dengan Current Ratio, Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Debt to Aset 

Ratio, Net Profit Margin, Earning Pershare terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan Bursa Efek Indonesia. Dan hasil pengujian hipotesis secara 

parsial bahwa keenam variabel tersebut variabel Current Ratio, Cash Ratio, Variabel 

Debt to Equity Ratio dan Debt to Aset Ratio, Net Profit Margin dan Earning 

Pershare tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu: 

a) Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. 

b) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang 

yaitu regresi linier berganda dan metode penentuan sampel yang digunakan, 

yaitu purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Variabel pada penelitian sekarang ditambah dengan aktivitas, sedangkan 

penelitian sebelumnya tidak ada  

b) Sampel yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah perusahaan food 

and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian 

terdahulu adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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c) Variabel yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah profitabilitas yang 

diproksikan menggunakan return on equity (ROE), sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan net profit margin (NPM) dan earning per share 

(EPS). 

d) Periode perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian sekarang yaitu 

periode 2015-2019, sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu periode 2009-

2014. 

4. Sondakh (2019) 

Sondakh (2019) melakukan penelitian dengan judul “ The Effect of  Dividend 

Policy, Liquidity, Profitability And Firm Size On Firm Value In Financial Service 

Sector Industries Listed In Indonesia Stock Exchange 2015-2018 Period”. Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisis dividen, likuiditas, profitabilitas dan ukuran 

kebijakan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam kelompok jasa keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis ini menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Likuiditas dan ukuran perusahaan 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas tidak sesuai dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

profitabilitas dan likuiditas. 

b) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang 

yaitu regresi linier berganda dan metode penentuan sampel yang digunakan, 

yaitu purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambah dengan leverage dan 

aktivitas sedangkan  penelitian sebelumnya tidak ada. 

b) Sampel yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah perusahaan sub 

sektor food and beverage, sedangkan penelitian terdahulu yang digunakan 

adalah perusahaan jasa keuangan. 

c) Periode perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian sekarang yaitu 2015-

2019, sedangkan dalam penelitian terdahulu pada periode 2015-2018. 

5. Rinnaya, Andini & Oemar (2016) 

Rinnaya, Andini & Oemar (2016) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi 

Terhadap Nilai Perusahaan”. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh 

profitabilitas, rasio aktivitas, keputusan pendanaan dan keputusan investasi terhadap 
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nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang termasuk dalam kelompok industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2010-2014. Metode pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, rasio aktivitas, 

keputusan pendanaan dan keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Secara simultan, variabel-variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

profitabilitas dan aktivitas. 

b) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang 

yaitu regresi linier berganda dan metode penentuan sampel yang digunakan, 

adalah purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Variabel pada penelitian sekarang ditambah dengan likuiditas dan leverage,  

sedangkan penelitian sebelumnya tidak ada. 
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b) Sampel yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah perusahaan sub 

sektor food and beverage, sedangkan penelitian terdahulu yang digunakan 

adalah perusahaan sektor industri manufaktur. 

c) Periode perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian sekarang yaitu 

periode 2015-2019, sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu periode 2010-

2014. 

6. Sari & Handayani (2016) 

Sari & Handayani (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan 

Transportasi”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan leverage terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan trasportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2011-2014. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan leverage berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

profitabilitas dan leverage. 
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b) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang 

yaitu regresi linier berganda dan metode penentuan sampel yang digunakan, 

yaitu purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Variabel yang digunakan penelitian sekarang ditambahkan dengan 

likuiditas dan aktivitas. Sedangkan dalam penelitian terdahulu variabel 

ukuran perusahaan tidak digunakan. 

b) Populasi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan 

transportasi, sedangkan dalam penelitian sekarang adalah perusahaan sub 

sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c) Periode perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian sekarang yaitu 

periode 2015-2019, sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu periode 

2011-2014. 

7. Lubis,   Sinaga  dan  Sasongko (2017) 

Lubis, Sinaga dan Sasongko  (2017) melakukan  penelitian dengan judul  

“Pengaruh  Profitabilitas, Struktur Modal Dan Likuiditas Terhadap Nilai 

Perusahaan”.  Tujuan penelitian  ini untuk  mengetahui  dan  memformulasi 

rekomendasi  pengaruh profitabilitas , struktur modal  dan likuiditas terhadap nilai 

perusahaan pada bank yang go public periode tahun 2011-2014.   Sampel  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  bank yang go public pada periode 2011-2014. 
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Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa ROE berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PBV. DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

PBV.  LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PBV. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

profitabilitas, likuiditas. 

b) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  terdahulu dan sekarang 

yaitu regresi linier berganda dan metode penentuan sampel yang digunakan, 

yaitu purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Variabel yang digunakan dalam penelitian sekarang ditambahkan dengan 

aktivitas. Sedangkan dalam penelitian terdahulu variabel struktur modal tidak 

digunakan.  

b) Populasi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah bank yang go 

public, sedangkan dalam penelitian sekarang adalah perusahaan sub sektor 

food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
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c) Periode perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu adalah 

periode 2011-2014, sedangkan dalam penelitian sekarang adalah periode 

2015-2019.
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Tabel 2.1 

MAPPING PENELITIAN TERDAHULU 

 

Peneliti 

 

Judul 

 

Sampel 

Variabel  

Analisis 

 

Hasil Independen Dependen  

Sukarya & 

Baskara (2019) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Leverage dan Likuiditas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Sub Sektor 

Food and Beverage 

Perusahaan Sub 

Sektor  Food and 

Beverage 

Profitabilitas, 

Leverage dan 

Likuiditas  

Nilai 

Perusahaan 

 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa: 

Secara simultan 

profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, leverage 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

dan likuiditas 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Astutik (2017) Pengaruh Aktivitas Rasio 

Keuangan Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi pada 

Industri Manufaktur) 

Perusahaan 

Industri 

Manufaktur yang 

Listing di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2012-2014 

Profitabilitas,  

Likuiditas, 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Leverage dan  

Rasio Aktivitas  

Nilai 

Perusahaan  

Regresi Linear 

Berganda Least 

Square Method 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa: 

ROA berpengaruh positif  

dan signifikan terhadap 

PBV, sedangkan CR, SG 

dan TATO berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan,sementara itu 

DER berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap 

PBV 

Erlina (2018) Pengaruh Likuiditas, Perusahaan Likuiditas, Nilai Regresi Linier Hasil penelitian 
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Solvabilitas, Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Pertambangan Di Bursa 

Efek Indonesia  

Pertambangan 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2009-2013 

Solvabilitas dan  

Profitabilitas  

Perusahaan  membuktikan bahwa: 

Variabel likuiditas 

(Current Ratio, Cash 

Ratio), solvabilitas 

(DAR, DER), 

profitabilitas (NPM, 

EPS) pada perusahaan 

pertambangan Bursa 

Efek Indonesia 

menunjukkan pengaruh 

yang signifikan secara 

bersama-sama terhadap 

nilai perusahaan. 

Sondakh 

(2019) 

The Effect of Dividend 

Policy, Liquidity, 

Profitability And Firm 

Size On Firm Value In 

Financial Service Sector 

Industries Listed In 

Indonesia Stock 

Exchange 2015-2018 

Period 

Perusahaan Jasa 

Keuangan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2015-

2018 

Kebijakan 

Dividen, 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan 

Nilai 

Perusahaan  

 

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa: 

Kebijakan Dividen 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Likuiditas 

dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhaadap nilai 

perusahaan. Profitabilitas 

tidak sesuai dan tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Rinnaya, 

Andini & 

Oemar (2016) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Rasio Aktivitas, 

Keputusan Pendanaan, 

Keputusan Investasi 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2010-2014 

Profitabilitas, 

Rasio Aktivitas, 

Keputusan 

Pendanaan, 

Keputusan 

Investasi  

Nilai 

Perusahaan  

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa: 

profitabilitas, rasio 

aktivitas, keputusan 

pendanaan, keputusan 

investasi berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Sari & Pengaruh Profitabilitas, Perusahaan Profitabilitas, Nilai Regresi Linier Hasil penelitian 
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Handayani 

(2016) 

Ukuran Perusahaan dan 

Leverage Terhadap Nilai 

Perusahaan Transportasi 

Transportasi yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2011-2014 

Firm Size, 

Leverage  

Perusahaan  Berganda membuktikan bahwa: 

Profitabilitas 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Ukuran 

perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. Dan 

leverage berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Lubis, Sinaga 

dan Sasongko 

(2017) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Struktur Modal dan 

Likuiditas terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Bank yang  go 

public periode 

tahun 2011-2014 

ROE, DER, LDR PBV Regresi Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa : 

ROE berpengaruh positif 

dan sigifikan terhadap 

PBV. DER berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap PBV. 

LDR berpengaruh positif 

dan tidak signifikam 

terhadap PBV. 

Sumber : Data Diolah. 
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2.2  Landasan Teori  

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah penelitian, 

dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah konsep dasar 

mengenai nilai perusahaaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, 

serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. 

2.2.1 Trade-Off Theory 

 Perusahaan dalam membiayai perusahaan sebagian menggunakan hutang dan 

sebagian menggunakan ekuitas lain. Trade-Off Theory berasumsi bahwa struktur 

modal merupakan hasil pertimbangan dari keuntungan pajak dengan menggunakan 

hutang dengan biaya yang akan timbul sebagai penggunaan hutang tersebut. Dalam 

penggunaan hutang Trade-Off Theory menjelaskan jika posisi struktur modal 

perusahaan berada dibawah titik optimal maka setiap penambahan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, jika posisi struktur modal berada di atas 

titik optimal maka setiap penambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. 

 Perusahaan dalam menggunakan hutang memiliki keuntungan yaitu berupa 

pengurangan pajak. Namun, apabila penggunaan hutang  tersebut telah melebihi 

keuntungan yang didapat dari keuntungan pajak tersebut maka tidak diperbolehkan 

lagi menambah hutang. Karena semakin tinggi perusahaan melakukan pendanaan 

melalui hutang maka akan semakin besar resiko yang ditanggung. Resiko tersebut 

berupa ketidakmampuan membayar bunga dan pokok pinjaman yang terlalu besar 
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yang harus dibayarkan secara rutin sesuai dengan kontrak perjanjian tanpa peduli 

seberapa besar laba yang didapat perusahaan. 

222. Teori Sinyal  

 Teori sinyal dihasilkan oleh adanya asimetri informasi atau manajer dan 

pemegang saham tidak memiliki akses informasi perusahaan yang sama. Adanya 

asimetri informasi menjadikan manajer lebih banyak mengetahui kondisi dan prospek 

perusahaan. Teori sinyal (signaling theory) merupakan teori yang menjelaskan 

persepsi investor luar tentang prospek perusahaan akibat adanya corporate action.  

 Laporan keuangan berisi berbagai informasi yang diperlukan para investor 

dan pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Integritas informasi dalam 

laporan keuangan mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang 

dapat mempengaruhi opini investor dan kreditur serta pihak-pihak lain yang 

berkepentingan, Fernandar (2012). Teori ini menunjukkan bahwa pengeluaran 

investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa 

mendatang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai 

indikator nilai perusahaan. 

2.2.3  Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan merupakan suatu organisasi yang mengkombinasikan dan 

mengoordinasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang 

dan jasa untuk dijual (Salvatore, 2010) perusahaan menjadi tidak efisien dan mahal 
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bagi penguasa untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemilik 

modal, tanah dan sumber daya lain untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang 

terpisah. Nilai perusahaan juga bisa diartikan sebagai sebuah situasi tertentu yang 

sudah diraih oleh perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa 

tahun (Brigham dan Houston, 2010:7). 

Nilai perusahaan yang salah satunya diproksikan dengan price to book value 

merupakan ukuran bagaimana pasar menilai atas kinerja saham. Tingginya rasio ini 

menunjukkan penilaian atau harapan investor terhadap perusahaan. Hal ini 

dikarenakan bahwa, perusahaan dipandang oleh investor semakin mempunyai 

prospek yang baik. Perusahaan dalam kondisi sebaliknya, dimana semakin rendah 

rasio ini, berarti harga saham tersebut murah atau berada di bawah harga sebenarnya 

(Peter, 2011:309). 

Adapun keunggulan Price to Book Value yaitu nilai buku merupakan ukuran 

yang stabil dan sederhana yang dapat di bandingkan dengan harga pasar dan dapat 

dibandingkan antar perusahaan sejenis untuk menunjukkan tanda mahal atau 

murahnya harga suatu saham (Wardjono, 2010).  

Pada penelitian ini, formula yang dipakai adalah menggunakan price to book 

value (PBV) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

.....(1) 

Buku Nilai

Saham Harga
PBV
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2.2.4  Likuiditas  

Likuiditas merupakan kemampuan pada suatu perusahaan didalam memenuhi 

seluruh kewajiban keuangan yang secepatnya dapat dicairkan atau yang sudah jatuh 

tempo. Secara spesifik likuiditas tersebut mencerminkan ketersediaan dana yang 

dipunyai perusahaan guna memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo (Syafrida 

Hani, 2015:121). 

Dengan kata lain, likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, 

baik kewajiban kepada pihak luar maupun didalam perusahaan. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Terdapat 5 

(lima) macam likuiditas yang digunakan, yaitu : 

1. Rasio Lancar (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh 

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Current ratio dapat pula dikatakan 

sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu 

perusahaan. 

              
             

             
 

 2. Rasio cepat (quick ratio) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang 

jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan 
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(inventory). Artinya nilai sediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total 

aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif 

lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk 

membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. 

            
                        

             
 

3. Rasio Kas (cash ratio) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas 

dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti 

rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan 

rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar 

utang-utang jangka pendeknya.  

           
        

             
 

4. Rasio Perputaran Kas (cash turnover ratio) berfungsi untuk mengukur 

tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan 

dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan 

dengan penjualan. 
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5. Inventory to Net Working Capital merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja 

perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan 

utang lancar.  

                 
          

                          
 

Pada penelitian ini, formula yang dipakai adalah menggunakan current ratio (CR) 

dalam mengukur likuiditas. 

              
             

             
    ....(2) 

2.2.5  Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan 

(Kasmir, 2019). Profitabilitas ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. Selain itu, hasil pengembalian investasi 

menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman 

maupun modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka semakin kurang baik, demikian 

pula sebaliknya. Artinya profitabilitas ini digunakan untuk mengatur efektivitas dari 

keseluruhan operasional perusahaan. Profitabilitas ini berguna untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-
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sumber yang dimiliki perusahaan, seperti misalnya aset, modal atau penjualan 

perusahaan. Berikut terdapat 5 (lima) macam profitabilitas yang digunakan, yaitu: 

1. Profit Margin on Sales merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga 

dikenal dengan nama profit margin. 

              
                                      

     
 

2. Return On Asset (ROA) dapat memberikan gambaran akan kemampuan 

perusahaan memperoleh keuntungan dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan sehingga pemegang saham mendapatkan informasi yang lebih efektif 

tentang perusahaan dalam mengelola perusahaannya. 

    
           

          
 

3. Return On Investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan 

suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. 

    
                              

           
 

4. Return On Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah 

pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal 
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sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. 

    
                              

      
 

5. Laba Per Lembar Saham Biasa merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio 

yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, 

sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham, sebaliknya 

dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat.  

                      
                

                        
 

Pada penelitian ini, formula yang dipakai menggunakan return on equity (ROE) 

dalam mengukur profitabilitas. 

    
                              

      
                      ....(3) 

2.2.6  Leverage 

Leverage merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang 

yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas 

dikatakan bahwa aktivitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dilikuidasi (Kasmir, 2019). Leverage pada penelitian ini diukur dengan 
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menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) karena rasio ini dapat mengukur 

kemampuan perusahaan untuk mengembalikan biaya utang melalui modal yang 

dimiliki. Menurut Kasmir (2019:154) perusahaan ternyata memiliki rasio leverage 

tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian yang lebih besar, tetapi juga 

ada kesempatan mendapatkan laba yang besar pula. Namun sebaliknya, apabila 

perusahaan mempunyai leverage yang rendah, tentu akan mempunyai kerugian yang 

lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian sedang menurun. Dampak ini juga 

akan mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat 

perekonomian tinggi. Berikut terdapat 5 (lima) macam leverage yang digunakan, 

yaitu : 

 1. Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Apabila rasionya 

tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan 

tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian 

pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. 

    
          

            
 

2. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh 

utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk 
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mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan. 

    
          

      
 

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 

dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang 

disediakan oleh perusahaan. 

       
              

      
 

4. Times Interest Earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali 

perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio. Secara umum, apabila semakin 

tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga 

pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari 

kreditor. Demikian pula sebaliknya apabila rasionya rendah, semakin rendah pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar bungan dan biaya lainnya. 
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5. Fixed Charge Coverage (FCC) merupakan rasio yang menyerupai Times 

Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila 

perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan 

kontrak sewa (lease contract).  

    
                                      

                                  
 

Pada penelitian ini, formula yang dipakai menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

dalam mengukur leverage. 

                           
          

      
      ....(4) 

2.2.7  Aktivitas 

Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya (Kasmir, 2019:174). 

Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, sediaan, penagih piutang dan 

efisiensi di bidang lainnya. Aktivitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

perputaran total aset (total asset turnover atau TATO). Jika perputaran aset cepat 

dalam kurun waktu tertentu, hal ini adalah signal positif bagi pasar, karena cerminan 

dari efektivitas perusahaan dalam mengelola aset. Karena kondisi tersebut dapat 

mendongkrak harga saham, yang kemudian nilai perusahaan tersebut dapat 

meningkat. Berikut terdapat 7 (tujuh) macam aktivitas yang digunakan, yaitu : 
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1. Perputaran Piutang (Receible Turn Over) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Semakin tinggi 

rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin 

rendah (bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi 

perusahaan makin baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada over investment 

dalam piutang. 

                   
                

                 
 

2. Hari Rata-rata Penagihan Piutang (Days of Receivable) ini menunjukkan 

jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih dan rasio ini 

juga sering disebut days sales uncollected. 

                   
                         

                  
 

3. Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan (inventory) ini 

berputar dalam suatu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran sediaan 

(inventory turn over). Dapat diartikan pula bahwa perputaran sediaan merupakan 

rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun. 
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4. Hari Rata-rata Penagihan Sediaan (days of inventory) digunakan untuk 

mengukur berapa lama (hari)  piutang perusahaan dapat dikonversi menjadi uang 

tunai (kas). Semakin besar rasio ini berarti semakin lama dana terikat dalam piutang 

sehingga menunjukkan pengelolaan piutang kurang efisien. 

                  
                         

                  
 

5. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over) merupakan salah 

satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama 

periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode  

atau dalam suatu periode.  

                          
                

           
 

6. Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turn Over) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap 

berputar dalam satu periode. Atau untuk mengukur apakah perusahaan sudah 

menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. 

                      
         

                  
 

7. Perputaran Aktiva (Total Asset Turn Over) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan 

mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. 
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Pada penelitian ini, formula yang dipakai menggunakan Total Asset Turn Over 

(TATO) dalam mengukur aktivitas. 

     
          

            
                                              ....(5) 

2.2.8  Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan  

 Likuiditas juga sering disebut dengan rasio modal kerja, yang merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Menurut 

(Irham Fahmi, 2017:179) struktur modal ini merupakan gambaran dari bentuk 

proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari 

hutang jangka panjang (long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholders’equity) 

yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. 

Likuiditas dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban yang 

harus diselesaikan. Hal tersebut akan memberikan dampak besar pada nilai 

perusahaan dihadapan para investor dalam mengambil keputusan. Jika tingkat 

likuiditas tinggi maka perusahaan tersebut berada dalam kondisi baik dan mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Harga saham yang meningkat tentunya akan 

meningkatkan nilai dari perusahaan. Likuiditas yang semakin tinggi maka nilai 

perusahaan tinggi dan sebaliknya jika semakin rendah likuiditas maka nilai 
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perusahaan juga akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lubis, 

Sinaga dan Sasongko (2017) menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin 

tingginya likuiditas maka dapat berpengaruh pada kenaikan nilai perusahaan. 

2.2.9 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

 Perusahaan dengan profitabilitas yang banyak diminati oleh para investor 

karena dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi. 

Ketertarikan investor terhadap perusahaan akan meningkat permintaan saham 

perusahaan. Apabila terjadi kenaikan permintaan saham suatu perusahaan, maka 

secara tidak langsung akan menaikkan harga saham tersebut di pasar modal 

(Hermuningsih, 2013:135). Tinggi rendahnya harga saham yang berbentuk 

mempengaruhi nilai dari perusahaan. 

Nilai perusahaan yang tinggi pada akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran 

para pemegang saham juga menjadi target. Bagi pasar, jika tingkat pengembalian 

investor atas keseluruhan aset yang ditanamkan mempunyai nilai yang tinggi, maka 

hal ini menjadi signal yang positif. Oleh karena itu, akan banyak investor yang 

berpartisipasi didalamnya sehingga permintaan akan saham tersebut menjadi tinggi, 

yang pada akhirnya harga saham akan meningkat yang kemudian nilai perusahaan 

juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Astutik (2017), Sheila 

(2019) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pengembalian dari 
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keseluruhan total aset yang tinggi merupakan signal positif bagi pasar atau calon 

investor. Kondisi ini diartikan oleh para calon investor bahwa perusahaan mempunyai 

kinerja yang baik dengan dibuktikan profitabilitas yang tinggi. Kondisi ini berdampak 

pada mengingkatnya permintaan atas saham-saham pada industri tersebut sehingga 

nilai perusahaan juga meningkat. 

2.2.10  Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Manurung (2012:12), dalam trade of theory bahwa nilai perusahaan 

yang mempunyai hutang akan meningkat sebesar pajak yang ditabung (tax-shield). 

Pada preposisi II menyatakan bahwa biaya ekuitas perusahaan yang mempunyai 

hutang akan meningkat sebesar hutang yang digunakan namun, lebih kecil dari biaya 

ekuitas dengan tidak adanya pajak. Artinya, pajak memberikan pengaruh 

pengurangan terhadap biaya ekuitas perusahaan.  

Peningkatan hutang ditangkap oleh pasar merupakan signal yang positif, 

karena mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau membayar 

kewajiban dimasa yang akan datang. Kemampuan perusahaan inilah yang menarik 

minat investor, sehingga harga saham meningkat yang kemudian nilai perusahaan 

juga akan mengalami peningkatan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sukarya & Baskara (2019), Lumentut & Mangantar (2019) 

menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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Namun jika leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang 

semakin besar pula. Perusahaan dengan leverage yang rendah memiliki risiko 

leverage yang lebih kecil. Sebaliknya, dengan tingginya leverage menunjukkan 

bahwa perusahaan tidak solvable, artinya total hutangnya lebih besar dibandingkan 

dengan total asetnya. Karena leverage merupakan rasio yang menghitung seberapa 

jauh dana yang disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan 

total hutang terhadap keseluruhan aset suatu perusahaan,  maka apabila investor 

melihat sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi namun risiko leverage juga 

tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Pada 

intinya apabila perusahaan masih bisa mengusahakan sumber pendanaan internal 

maka sumber pendanaan eksternal tidak akan diusahakan. Maka dapat disimpulkan 

leverage yang tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian dari Sari & Handayani (2016) yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2.2.11  Pengaruh Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Aktivitas menggambarkan hubungan antara tingkat operasi perusahaan (sales) 

dengan aset yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan. Rasio 

aktivitas juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari (Kasmir, 2019).  

Aktivitas ini dirancang untuk mengetahui apakah jumlah total dari tiap-tiap 

jenis aktiva seperti yang dilaporkan dalam neraca terlihat wajar, terlalu tinggi atau 
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terlalu rendah  jika dibandingkan dengan tingkat penjualan aset ini dan proyeksinya. 

Total Asset Turnover (TATO) menggambarkan efektivitas penggunaan seluruh harta 

perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan atau berapa rupiah penjualan 

bersih yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk 

harta perusahaan. Semakin tinggi aktivitas maka semakin baik nilai perusahaan. 

Perusahaan dalam kondisi seperti ini, akan menarik bagi calon investor untuk 

bergabung menanamkan dananya. Kondisi ini dapat mendongkrak harga saham, yang 

kemudian nilai perusahaan dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Rinnaya, Andini dan Oemar (2016) menyimpulkan bahwa aktivitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa 

penggunaan aset yang efektif inilah yang membuat perusahaan sangat kecil dalam 

menggunakan hutang untuk membiayai penjualan produk perusahaan. Sehingga 

penggunaan hutang yang sangat kecil dan penggunaan aset yang efektif dalam 

pembiayaan penjualan dapat mengahasilkan laba perusahaan yang cukup tinggi. 

Karena keefektifan perusahaan dalam menggunakan asetnya inilah yang dijadikan 

acuan investor untuk membeli saham perusahaan. Maka tingkat kepercayaan investor 

terhadap keefektifan perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya untuk 

menghasilkan penjualan bersih yang sangat tinggi dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka penelitian dan konsep penyusunan Hipotesis yang telah 

dibuat, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Likuditas, profitabilitas, leverage dan aktivitas  berpengaruh secara simultan 

terhadap nilai perusahaan. 

H2 : Likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. 

H3 : Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. 

H4 : Leverage berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. 

H5 : Aktivitas berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


