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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang mengambil 

topik kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

1. Penelitian Farooq. M.A, & Masood. A (2016) 

Judul penelitian ini adalah   Impact of Financial Leverage on Value of Firms: 

Evidence from Cement Sector of Pakistan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh financial leverage terhadap nilai perusahaan. Sampel yang 

digunakan sebanyak 19 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi selama 

2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil dari 

penelitian ini variabel likuiditas (CR) ditemukan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan tobin’s Q. 

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu : 

a) Menggunakan variabel independen yang sama yaitu likuiditas. 

b) Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu nilai Perusahaan. 

c) Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a) Periode penelitian sekarang yaitu 2015-2019, sedangkan penelitian 

  terdahulu pada tahun 2008-2012.
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b) Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Karanchi, sedangkan didalam penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Penelitian Indri Dunati, Darwin Lie, Efendi, Ady Inrawan (2017) 

Judul penelitian ini adalah pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pada Sub Sektor Property dan Real 

Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Teknik analisis 

data menggunakan regresi liner berganda. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah likuiditas 

(CR) dan profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Menggunakan variabel independen yang sama yaitu, likuiditas dan 

profitabilitas.  

b) Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu nilai perusahaan. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Sampel pada penelit ian sekarang adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian terdahlu sampel 
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yang digunakan perusahaan sub sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b) Periode perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian sekarang 

yaitu periode 2015-2019, sedangkan penelitian terdahulu perusahaan 

automotive pada periode 2012-2016. 

3. Penelitian Dwi Astutik (2017) 

Judul penelitian ini adalah pengaruh aktivitas rasio keuangan terhadap nilai 

perusahaan (studi pada industri manufaktur). Tujuan dari penelitian  ini untuk 

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 adalah 

seluruh perusahaan industri manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2012-2014. Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Hasil dari penelitihan ini adalah ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

PBV, sedangkan (CR) (SG) serta (TATO) berpengaruh negatif signifikan, 

sementara itu DER berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PBV. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a)  Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b)  Variabel independen yang digunakan adalah likuiditas, aktivitas  

 dan profitabilitas. 

c) Variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan. 
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Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a) Periode perusahaan yang menjadi objek penelitian sekarang yaitu periode 

2015-2019, sedangkan penelitian terdahulu pada periode 2012-2014. 

b) Variabel independen penelitian terdahulu adalah likuiditas, aktivitas, 

leverage, dan rasio penjualan. Sedangkan penelitian sekarang variabel 

independen yang digunakan adalah likuiditas, aktivitas dan profitabilitas. 

4. Penelitian Ayu Mulyana & Mulia Saputra (2018) 

Judul penelitian ini adalah The Influence Of Liquidity, Profitability And 

Leverage On Profit Management And Its Impact On Company Value In 

Manufacturing Company Listed On Indonesia Stock Exchange Year 2011-2015. 

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Metode penentuan 

sampel dengan metode purposive sampling, yang menggunakan sampel 30 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Variabel yang digunakan adalah manajemen laba dan nilai perusahaan, sedangkan 

variabel independennya adalah likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas (CR), profitabilitas (ROA), dan 

leverage (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV).  

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:  

a) Memiliki variabel dependen yang sama yaitu nilai perusahaan 

b) Memiliki variabel independen yang sama yaitu profitabilitas dan 

likuiditas. 



12 
 

 

c)  Sampel yang digunakan pada penelitian adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:  

a) Periode perusahaan yang menjadi objek penelitian terdahulu adalah 2011-

2015, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2015-2019. 

b) Memiliki dua variabel dependen manajemen laba dan nilai perusahaan 

untuk penelitian terdahulu, sedangkan variabel dependen penelitian 

sekarang adalah nilai perusahaan. 

5. Penelitian Rizka Chairunnisa (2019) 

Judul penelitian ini adalah likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan automotive yang terdaftar di BEI. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh signifikan Current Ratio, Accounts 

Receivable Turnover dan Return On Asset Share Price Automotive Company yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah sektor 

automotive dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil dari 

penelitian ini adalah Likuiditas (CR) berpengaruh signifikan dan memiliki nilai 

positif terhadap nilai perusahaan, aktivitas (ARTO) memiliki pengaruh signifikan 

dan bernilai negative terhadap nilai perusahaan, profitabilitas (ROA) berpengaruh 

secara positif terhadap nilai perusahaan (PBV).  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu nilai perusahaan. 
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b) Menggunakan variabel independen yang sama yaitu aktivitas, 

profitabilitas, likuiditas. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Sampel yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia objek penelitian sekarang, sedangkan penelitian terdahlu 

sampel yang digunakan perusahaan automotive yang terdaftar di BEI. 

b) Periode perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian sekarang 

yaitu periode 2015-2019, sedangkan penelitian terdahulu perusahaan 

automotive pada periode 20011-2013. 

6. Penelitian Putri Utami & Welas (2019) 

Judul penelitian ini adalah pengaruh current ratio, return on asset, total asset 

turnover dan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada 

perusahaan manufaktur sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015-2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh current ratio, return on asset, tatol asset turnover, dan debt 

to equity ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor properti dan 

real estate periode 2015-2017. Sampel yang digunakan sebanyak 22 perusahaan 

sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah 

variabel current ratio dan debt to equity ratio berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan sedangkan return on asset dan total asset turnover tidak berpengaruh  

terhadap nilai perusahaan. 
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Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b) Variabel yang digunakan adalah likuiditas, aktivitas dan Profitabilitas. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: 

a) Periode perusahaan yang menjadi objek penelitian sekarang yaitu periode 

2015-2019, sedangkan penelitian terdahulu pada periode 2015-2017. 

b) Objek penelitian terdahulu adalah perusahaan sub sektor properti dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian 

sekarang adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

7. Penelitian Nuke Monika Kristi & Heri Yanto (2020) 

Judul penelitian ini adalah The effect of financial and non financial factors on 

firm value. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dampak faktor keuangan 

dan non keuangan, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, 

rasio aktivitas, pengungkapan CSR dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. 

Sampel dari penelitihan ini adalah kinerja perusahaan dalam pengelolaan 

lingkungan (PROPER) perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI selama 2015-

2019. Teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi linear. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil dari 

penelitian ini adalah nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh ukuran, profitabilitas 

(ROA), dan aktivitas (TATO) yang tegas rasio ke arah yang positif. Sementara itu, 

pengaruh negatif ditunjukkan oleh leverage DER) dan likuiditas (CR) dan 
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pengungkapan CSR kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu:  

a) Variabel yang digunakan adalah likuiditas, aktivitas dan Profitabilitas. 

b) Periode   penelitian   sekarang dan penelitian terdahulu yaitu 2015-2019. 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a) Sampel yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia objek penelitian sekarang, sedangkan penelitian terdahulu 

sampel yang digunakan perusahaan pengelolaan Lingkungan (PROPER). 

b) Variabel independen penelitian terdahulu adalah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, likuiditas, aktivitas, pengungkapan CSR dan 

kinerja lingkungan. Sedangkan penelitian sekarang variabel independen 

yang digunakan adalah rasio likuiditas, aktivitas dan profitabilitas.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Sampel Teknik Analisis Variabel Dependen 
Variabel 

Independen 

Hasil 

1 Farooq. M.A, & 

Masood. A 

(2016) 

 

perusahaan semen Pakistan 

yang terdaftar di Saham 

Karachi 

Regresi linear Nilai perusahaan Likuiditas Likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

2 Indri Dunati, 

Darwin Lie, 

Efendi, Ady 

Inrawan (2017) 

perusahaan sub sektor 

property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Regresi linear 

berganda 

Nilai perusahaan Likuiditas, 

profitabilitas 

1. Likuiditas berpengaruh positif  

terhadap nilai perusahaan. 

2. profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

 

3 Dwi Astutik 

(2017) 

perusahaan industri 

manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Regresi linear 

berganda 

Nilai perusahaan Likuiditas, aktivitas 

profitabilitas, 

1. ROA berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PBV 
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leverage, rasio 

penjualan 

2. CR, SG serta TATO berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

3. DER berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap PBV 

4 Ayu Mulyana, 

Zuraida, Mulia 

Saputra (2018) 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Regresi Linear 

berganda 

Manajemen laba 

dan nilai 

perusahaan 

Likuiditas, 

profitabilitas, 

leverage. 

1. likuiditas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. leverage berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

5 Rizka 

Chairunnisa 

(2019) 

 

perusahaan automotive yang 

terdaftar di BEI 

Regresi linear Nilai prusahaan Likuiditas, 

aktivitas, 

profitabilitas 

1. likuiditas (CR) berpengaruh 

signifikan dan memiliki nilai positif 

terhadap nilai perusahaan. 
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2. Aktivitas (ARTO) memiliki 

pengaruh signifikan dan bernilai 

negative terhadap nilai perusahaan. 

3. Profitabilitas (ROA) berpengaruh 

secara positif terhadap nilai 

perusahaan. 

6 Putri Utami, 

Welas (2019) 

perusahaan manufaktur sub 

sektor properti dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Regresi linear 

berganda 

Nilai perusahaan Likuiditas, 

aktivitas, 

solvabilitas, 

profitabilitas 

1. Current ratio dan debt to equity 

ratio berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

2. Return on asset dan total asset 

turnover tidak berpengaruh  

terhadap nilai perusahaan. 

7 Nuke Monika 

Kristi & Heri 

Yanto (2020) 

Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan 

(PROPER) perusahaan yang 

sahamnya tercatat di BEI 

Uji regresi linear Nilai perusahaan Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, likuiditas, 

rasio aktivitas, 

pengungkapan CSR 

1. Ukuran, profitabilitas, dan aktivitas 

yang tegas rasio ke arah yang 

positif 

2. pengaruh negatif ditunjukkan oleh 

leverage dan likuiditas dan 
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dan kinerja 

lingkungan 

pengungkapan CSR kinerja 

lingkungan tidak dapat 

memengaruhi nilai perusahaan 

secara signifikan 

Sumber : Data diolah, 2020
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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  perusahaan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi 

nilai perusahaan, serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. 

2.2.1. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan uang yang besedia di keluarkan oleh investor 

apabila perusahaan tersebut dijual (Brigham dan Houston, 2010 : 10). Nilai 

perusahaan juga bisa diartikan sebagai sebuah situasi tertentu yang sudah diraih 

oleh perusahaan setelah melalui proses kegiatan selama beberapa tahun (Brigham 

dan Houston, 2010 : 7) 

Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang diinginkan para 

pemegang saham, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan kesejahteraan para 

pemegang saham juga akan meningkat. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen 

adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui harga saham yang 

tinggi. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. (Brigham 

dan Houston, 2010 : 7). 

 Nilai perusahaan merupakan cerminan pencapaian kinerja dan prospek 

pertumbuhan yang terukur dari reaksi investor atas harga saham perusahaan nilai 

perusahaan yang mengindikasikan perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga 

menarik investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan, sedangkan bagi 

investor perlu untuk memperhatikan nilai perusahaan agar dana yang diinvetasikan 
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tepat sasaran, sesuai dengan tujuan portofolio investasi yang telah dirancang (Putri 

& Welas, 2019). Penelitian ini menggunakan pengukuran nilai perusahaan dengan  

Price to Book Value (PBV). Terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk 

mengukur nilai perusahaan sebagai berikut: 

a. Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value adalah rasio yang membandingkan antara harga saham 

dengan nilai buku. Rasio PBV menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan 

menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. 

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu 

menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. Rasio PBV dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝐵𝑉 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 ....... (1) 

 

b. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio digunakan untuk mengukur bagaimana investor menilai 

prospek pertumbuhan dimasa yang akan datang pada harga saham yang 

tersedia dibayar oleh investor tersebut untuk  laba yang diperoleh perusahaan. 

Rasio PER dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 ……. (2) 

 

c. Tobins’Q 

Tobins’q merupakan rasio penilaian karena dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar. Rasio tobins’Q juga 
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merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan 

melalui perkembangan harga saham. Tobins’Q dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠′𝑄 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 …… (3) 

 

2.2.2. Teori Signal (Signalling Theory) 

Menurut Brigham dan Hauston (2005) isyarat atau signal adalah suatu 

tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori signal (signalling 

theory) juga menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi 

merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi 

menyajikan keterangan, catatan atau gambaran untuk keadaan masa lalu, maupun 

keadaan masa yang akan datang.  

Menurut Jogiyanto (2000: 570) pada waktu informasi diumumkan dan semua 

pelaku pasar terlebih dahulu menganalisis informasi tersebut segabai sinal yang 

baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi 

akuntansi tersebut sebagai sinyal yang baik bagi investor, maka terjadi perubahan 

dalam sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan 

datang (good news) sehingga investor tertarik melakukan perdagangan saham, 

dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam 

volume perdagangan saham. Hubungan antar publikasi informasi baik laporan 
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keuangan, kondisi keuangn ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume 

perdagangan saham dapat dilihat dalam efesiensi pasar. 

Signalling theory erat kaitanya dengan ketersedian informasi. Laporan 

keuangn dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor, laporan 

keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. 

Pemeringkatan perusahaan yang telah go-public (Agus Kretarto, 2001: 53). 

2.2.3  Likuiditas 

Rasio likuiditas berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi 

akan memperkecil kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial 

jangka   pendek   kepada   kreditur   dan   begitu pula sebaliknya. Tinggi rendahnya 

rasio likuiditas juga akan mempengaruhi minat investor untuk menginvestasikan 

dananya. Apabila perusahaan mempunyai utang kemudian ditagih, perusahaan akan 

mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Likuiditas perusahaan ditunjukkan 

oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah berubah menjadi kas 

yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. 

Menurut Kasmir (2011:130) rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan 

nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

likuidnya suatu perusahan. Fungsi lain rasio likuiditas berguna untuk menunjukkan 

atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang 

sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam 

perusahaan. Rasio likuiditas sering juga disebut rasio modal kerja adalah rasio yang 

sering digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Penelitian 
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ini menggunakan pengukuran likuiditas dengan rasio lancar (Current Ratio). 

Tedapat 3 (tiga) macam rasio likuiditas yang digunakan, yaitu : 

a) Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar atau current ratio adalah rasio untuk mengukur kemapuan 

perusahaan dalam membayar liabilitas lancarnya dengan dengan 

menggunakan asset yang dimiliki. Semakin besar rasio ini berarti semakin 

likuid komponen asset lancar memiliki tingkat likuid perusahaan. Namun 

demikian rasio ini mempunyai kelemahan karna ternyata tidak semua 

komponen asset lancar mimiliki tingkat likuiditas yang sama.  Current Ratio 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
  ……. (4) 

 

b) Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar liabilitas lancarnya dengan menggunakan asset 

yang lebih likuid seperti kas, surat berharga dan piutang. Sedangkan untuk 

persediaan dan semua asset dibawahnya seperti uang muka, tidak 

diperhitungkan karena kurang likuid.  Quick Ratio dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛−𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑢𝑘𝑎

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
  …….(5) 
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c) Rasio Kas (Cash Ratio) 

Rasio kas (Cash Ratio) adalah kemampuan kas dan surat berharga yang 

dimiliki perusahaan untuk menutup kewajiban lancar. Rasio ini paling akurat 

dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar 

karena hanya memperhitungkan komponen asset lancar yang paling likuid. 

Semakin tinggi rasio likuiditas menunjukkan semakin baik kondisi keuangan 

jangka pendek dan sebaliknya. Chas Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐾𝑎𝑠+𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
    ……. (6) 

2.2.4  Aktivitas 

Rasio aktivitas ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mengelolah sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efesien. Rasio aktivitas 

menunjukkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Tingkat 

efisiensi perusahaan dalam industri dapat diketahui dengan membandingkan rasio 

aktivitas perusahaan dengan standar industri. Rasio aktivitas menggambarkan 

kegiatan yang dilakukan perusahaan dan menjalankan operasionalnya seperti 

kegiatan pnjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya (Astutik Dwi, 2017). Rasio 

aktivitas digunakan untuk mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan 

dibandingkan dengan penjualan dalam periode tertentu (Astutik Dwi, 2017). 

Penelitian ini menggunakan pengukuran aktivitas dengan rasio perputaran total 

aktiva (Total Aset Turnover). Jenis-jenis rasio aktivitas yang dapat digunakan : 
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a) Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

Perputaran Piutang (Receivable Turnover) adalah rasio untuk mengukur 

perputaran piutang dari penjualan yang dihasilkan selama 1 (satu) periode. 

Semakin besar rasio ini berarti semakin efektif dan efesien pengelolaan 

piutang yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Perputaran 

Piutang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =  
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎
  ……. (7) 

 

b) Rasio Perputaran Persediaan 

Inventory turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran persediaan dari penjualan yang dihasilkan selama 1 (satu) periode. 

Semakin besar rasio ini berarti semakin efektif dan efesien pengelolaan 

persediaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Perputaran 

Persediaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
  ……. (8) 

 

c) Rasio Perputaran Aktiva Tetap (Fixed assets turnover) 

Rasio Perputaran Aktiva Tetap (Fixed assets turnover) adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan asset tetap dalam 

menghasilkan penjualan. Semakin besar rasio ini berarti semakin efektif dan 

efesien pengelolaan aktiva tetap yang dilakukan oleh pihak manjemen 

perusahaan. Perputaran Aktiva Tetap dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 =  
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝
  ……. (9) 
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d) Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Aset Turnover) 

Total Aset Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas penggunaan seluruh asset dalam menghasilkan penjualan. 

Semakin besar rasio ini berarti semakin efektif dan efesien pengelolaan 

total asset yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Perputaran  

Total  Aktiva  dapat  dirumuskan sebagai berikut : 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
   ....... (10) 

 

2.2.5  Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilan 

laba dengan mengunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti 

misalnya asset, modal atau penjualan perusahaan. Rasio profitabilitas adalah 

kemempuan perusahaan untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan (Chairunnisa, 2019). Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas maka semakin besar tingkat kemakmuran yang diberikan perusahaan 

kepada pemegang saham. Penelitian ini menggunakan pengukuran profitabilitas 

dengan Return On Assets (ROA). Jenis-jenis Profitabilitas yang dapat digunakan: 

a)  Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 

Rasio Gross Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk mengkur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dengan penjualan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan efesiensi dari bagian 

produksi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif dan 
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efesien kegiatan dibagian produksi. Gross Profit Margin dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

        𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
  ……. (11) 

 

b) Margin laba (Operating Profit Margin)  

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba operasi atau laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan 

penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menunjukkan efesiensi dari 

bagian operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 

efesien kegiatan di bagian operasional.  Operating Profit Margin dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 …. (12) 

 

c)  Margin  Laba  Bersih   (Net Profit  Margin)  

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih setelah pajak dari penjualan perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan efesiensi dari seluruh bagian, yaitu bagian produksi dan bagian 

operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio maka semakin efesien atau 

semakin baik perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi maupun 

operasional. Net Profit Margin dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
  ……. (13) 
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d)  Return  On  Assets (ROA) 

 Digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan mengunakan asset yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk 

mengetahui dan mengevaluasi efektifitas maupun efesiensi manajemen dalam 

mengelolah seluruh asset perusahaan. Semakin besar (ROA), maka semakin 

efesien penggunaan asset dalam menghasilkan laba. Return On Assets dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
  ……. (14) 

 

e)  Return On Equity (ROE) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham karena untuk 

mengetahui efektivitas dan efesiensi pengelolaan modal sendiri yang 

dilakukan oleh pihak manajemen. Semakin besar rasio ini berarti semkain 

efesien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manjemen 

perusahaan. Return On Equity dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
   ....... (15) 

 

 



30 
 

 

2.2.6. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

1.   Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan 

Likuiditas merupakan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Tingkat likuiditas yang tinggi dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar jangka pendeknya, jika 

perusahaan mampu membayar jangka pendeknya maka hutang jangka pendek 

perusahaan semakin rendah. Hutang jangka pendek perusahaan semakin rendah 

maka bisa menarik perhatian investor untuk berinvestasi, jika permintaan saham 

meningkat maka harga harga saham akan ikut meningkat. Hal tersebut akan 

berdampak terhadap nilai perusahaan juga akan meningkat. 

 Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Azhar & Ahsan 

(2016) yang menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, begitu pula dengan penelitihan Mulyana et al., (2018) 

yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2.   Pengaruh aktivitas terhadap nilai perusahaan 

Rasio aktivitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

sumberdaya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Ketika suatu perusahaan 

memiliki rasio aktivitas yang baik atau nilainya positif, maka perusahaan mampu 

mengelola sumberdaya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Ketika 

perusahaan melakukan peputaran total asetnya semakin cepat maka akan 

mendapatkan keuntungannya semakin tinggi, sehingga penjualan bersih meningkat 

maka laba yang diperoleh juga meningkat, apabila laba meningkat hal tersebut akan 
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memberikan sinyal positif bagi para investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

sehingga membuat permintaan saham meningkat. Ketika permintaan saham 

meningkat harga saham tersebut juga akan meningkat sehingga nilai perusahaan 

juga akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh  Monika & Heri (2020) yang menujukkan bahwa aktivitas berperngaruh 

terhadap nilai perusahaan dan bernilai positif. Hal ini ditunjukan perusahaan sangat 

efektif dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan yang cukup 

tinggi. 

Ketika aktivitas turun juga bisa meningkatkan nilai perusahaan jika 

berpengaruhnya negatif karena semakin rendah efektifitas peusahaan menggunakan 

aktiva untuk menciptakan penjualan. Hal ini akan membuat investor percaya 

terhadap return yang rendah dan mendorong investor untuk berinvestasi. Hal 

tersebut menjadikan saham perusahaan yang menarik sehingga permintaan saham 

meningkat. Permintaan saham yang tinggi akan membuat harga saham naik. 

Sehingga dapat mempengaruhi meningkatnya nilai perusahaan. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Astutik Dwi (2017) menyatakan 

bahwa aktivitas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.  

3.   Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

menggunakan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jika total asset yang dimiliki 

perusahaan tinggi maka laba yang diperoleh perusahaan semakin baik. Begitu juga 

perusahaan melakukan penahanan pembelian asset, maka total asset yang dimiliki 

perusahaan semakin efesien. Jika laba bersih perusahaan meningkat akan menarik 
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investor untuk berinvestasi, sehingga dapat menigkatkan harga saham sehingga 

berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 

Hal itu didukung oleh penelitian  Astutik Dwi (2017), menyatakan bahwa 

profitabilitas (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

(PBV). Hal tersebut semakin tinggi profitabilitas dalam menghasilkan laba 

perusahaan, maka semakin besar return yang didapatkan investor sehingga 

menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Dan juga di dukung oleh penelitian 

Ayu, Zuraida, Mulia (2018), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai. Hal tersebut berarti bahwa apabila profitabilitas semakin 

meningkat maka nilai perusahaan tersebut juga akan meningkat. 

2.3    Kerangka Penelitian 

Berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya, maka dapat dibuat kaitan antara 

likuiditas, aktivitas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan (PBV) dengan 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 
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2.4    Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari bebrapa hipotesis penelitian sebagai acuan 

awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu.  

H1:  Likuiditas, Aktivitas, dan profitbilitas secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

H2:   Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H3:    Aktivitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H4:  Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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