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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas, Leverage, Firm Size dan Perputaran Total Aktiva Terhadap Nilai 

Perusahaan. Penelitian ini mengambil studi kasus pada perusahaan sektor 

konstruksi yang sahamnya terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

pada tahun 2015 sampai 2019. Sampel yang didapat berjumlah 120 sampel yang 

terdiri dari 24 perusahaan. Dalam penelitian ini regresi yang digunakan adalah 

model regresi linier berganda data panel. Pada pemilihan model data panel terpilih 

model terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM). Dalam regresi ini, diperoleh hasil 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan tidak  signifikan terhadap variabel 

terikat nilai perusahaan, Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap  nilai perusahaan, Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel nilai perusahaan, Firm Size berpengaruh negatif dan  signifikan terhadap 

variabel nilai perusahaan. perputaran total aktiva memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap rasio nilai perusahaan. 

 

Kata Kunci: Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Firm Size, Perputaran Total 

Aktiva, Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study is to explain the effect of Liquidity, Profitability, 

Leverage, Firm Size and Total Asset Turnover on Firm Value. This study takes a 

case study of a construction sector company whose shares are listed on the 

Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) from 2015 to 2019. The sample obtained is 

120 samples consisting of 24 companies. In this research, the regression used is 

multiple linear regression model of panel data. In the panel data model selection, 

the best model is the Fixed Effect Model (FEM). In this regression, the results 

show that liquidity has a negative and insignificant effect on the dependent 

variable of firm value, Profitability has a positive and insignificant effect on firm 

value, Leverage has a positive and significant effect on the firm value variable, 

Firm Size has a negative and significant effect on the firm value variable. total 

asset turnover has a positive and significant effect on the firm value ratio. 

 

 Keywords: Liquidity, Profitability, Leverage, Firm Size, Total Assets Turnover, 

Firm Value 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keadaan perekonomian sekarang ini telah memaksa persaingan yang 

ketat terhadap industri, sehingga hal itu membuat setiap perusahaan terus 

meningkatkan kinerjanya untuk bisa mencapai tujuannya. Memaksimalkan 

nilai perusahaan adalah salah satu tujuan dari didirikannya perusahaan 

dikarenakan hal itu akan menarik minat  para investor terhadap 

perusahaannya. Selain itu memperoleh keuntungan atau laba adalah suatu 

hal yang akan membuat nilai perusahaan semakin baik. Perusahaan akan 

dianggap baik pada waktu perusahaan mampu memaksimalkan keuntungan 

atau laba, begitu juga sebaliknya, perusahaan akan dianggap buruk apabila 

perusahaan tersebut tidak bisa dalam memaksimalkan laba atau keuntungan 

(Putri, 2019). Kemudian nilai perusahaan yang baik dapat dilihat dari 

tindakan positif para investor sehingga akan menunjukkan bahwa 

perusahaan mengalami perkembangan dan juga menunjukkan Firm Size 

yang besar (Anjarwati et al, 2015). 

Menurut Suharli (2006) menjelaskan bahwa nilai perusahaan akan 

menunjukkan kinerja perusahaan pada pandangan para investor (Jannah, 

2019). Apabila nilai perusahaan dapat memberikan sinyal yang baik maka 

tentu para investor akan tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan 

tersebut, namun sebaliknya apabila sinyal yang diberikan buruk maka 

investor akan menilai bahwa kinerja perusahaan tersebut memburuk, 
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sehingga akan membuat minat investor menurun. Salvatore (2005) 

menyatakan bahwa perusahaan memiliki tujuan agar mampu menawarkan 

saham yang mana usaha ini dilakukan untuk membuat pergerakan nilai 

perusahaan menjadi semakin baik. Adapun baik buruknya nilai perusahaan 

tersebut tentu akan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan itu sendiri (Jannah, 

2019).  

Menurut Brigham dan Houston ( 2010 ) menyatakan bahwa 

kemakmuran pemegang saham adalah pada waktu perusahaan bisa membuat 

nilai perusahaan yang tinggi (Ikhsan, 2018). Hal ini dikarenakan nilai 

perusahaan akan memberikan sinyal yang positif terhadap para investor 

sehingga hal ini akan mengundang para investor sehingga perusahaan akan 

mudah dalam mendapatkan dana. Strategi dan inovasi sangatlah penting 

dalam upaya peningkatan nilai perusahaan guna untuk menarik para 

investor, dikarenakan menurut Prastuti & Sudiartha (2016) oleh para 

investor akan menganggap nilai perusahaan buruk apabila nilai perusahaan 

tersebut tidak stabil. Sehingga hal ini akan memberikan sinyal yang buruk 

terhadap nilai perusahaan (Ikhsan, 2018). 

Adapun salah satu upaya para pemberi modal untuk mengukur nilai 

suatu perusahaan adalah dengan Tobin’sQ. Menurut Smithers dan Wright 

(2007) Tobin’sQ dapat menggambarkan segala situasi dalam perusahaan, 

dan rasio ini adalah rasio terbaik. Perusahaan akan dianggap berhasil apabila 

semakin tinggi rasio Tobin’sQ.  Adapun pada waktu perusahaan sudah 

mampu membuat variabel nilai perusahaan yang baik maka hal ini adalah 
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tujuan utama perusahaan agar mampu membawa perusahaan go public 

dengan cara mengoptimalisasi harga saham. 

Sebagai contoh kasus, pada tahun 2015 keadaan dunia bisnis 

khususnya di Indonesia menepati pada posisi yang tidak sehat, dan hal ini 

juga terbukti dengan menurunnya IHSG sebesar 12,13% dari tahun 

sebelumnya (www.finance.yahoo.com). Adapun contoh kasus yang masih 

baru-baru terjadi adalah yaitu saat ini dunia sedang dilanda COVID-19. Hal 

itu banyak memberikan efek negatif terhadap perusahaan-perusahaan yang 

ada di seluruh dunia dan tentunya juga Indonesia. Sebagai contoh di 

Indonesia bidang konstruksi adalah salah satu bidang yang mengeluh 

terhadap dampak dari COVID-19. Adapun salah satu dari perusahaan 

konstruksi yang terimbas Covid-19 adalah PT Acset Indonusa Tbk di mana 

PT Acset Indonusa menyatakan bahwa hingga April 2020, kontrak yang 

didapatkan Acset hanya baru dari anak usahanya yaitu PT Acset Pondasi 

Indonusa sehingga membuat pendapatan PT Acset Indonusa menurun dari 

40,8% menjadi Rp 477,61 miliar1. 

Dari kasus di atas tentu akan membuat nilai perusahaan juga akan 

ikut menurun, sehingga akan membuat para investor harus berpikir berulang 

kali untuk membuat suatu keputusan. Selain itu kegagalan strategi dalam 

upaya untuk memperbaiki nilai perusahaan juga akan berpengaruh negatif 

terhadap perusahaan tersebut, sebagai contoh kasus seperti bidang 

konstruksi yang belum bisa menemukan titik terang dalam menghadapi 

                                                             
1investasi.kontan.co.id 

http://www.finance.yahoo.com/
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Covid-19, sebagaimana dilansir oleh Bisnis.com bahwa Sekjen AKI Joseph 

Pangalila menyatakan bahwa untuk April-Juni atau periode triwulan II/2020 

pihaknya memprediksi masih ada perlambatan2. 

Masalah seperti pada kasus tersebut bisa saja terjadi pada perusahaan 

di bidang lain juga, oleh sebab itu perlu adanya persiapan dari setiap 

perusahaan dalam menghadapi segala risiko yang akan dihadapi, supaya 

perusahaan mampu bangkit dan meningkatkan nilai perusahaannya dan 

sehingga tidak akan mengurangi kepercayaan yang telah dimiliki oleh para 

investor. 

Penelitian ini menggunakan bidang konstruksi sebagai studi kasus 

penelitian. Perusahaan konstruksi adalah perusahaan yang bergerak pada 

bidang pembangunan, infrastruktur saran dan prasarana dalam guna untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. 

Contoh kasus yang dipaparkan penulis di atas membuat peneliti ingin 

mengetahui lebih dalam terkait perusahaan bidang konstruksi. 

Kelangsungan perusahaan pada jangka panjang ditinjau dari 

profitabilitas sangatlah penting, karena masa depan perusahaan dengan 

prospek yang baik ditunjukkan oleh profitabilitas, dikarenakan hal tersebut 

semua badan usaha tentu akan melakukan berbagai hal untuk meningkatkan 

profitabilitasnya, hal ini akan berguna  untuk kelangsungan perusahaan yang 

lebih baik dan terjamin di masa depan. Profitabilitas merupakan  rasio yang 

menunjukkan  sistem manajemen yang baik yaitu  menurut dari  perolehan 

                                                             
2https://ekonomi.bisnis.com/read/20200420/45/1229894/investasi-bidang-konstruksi-triwulan-
ii-diprediksi-melambat 
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pendapatan yang kemudian didapatkan dari penjualan dan juga perolehan 

modal. Variabel laba  juga terdiri yaitu  profit margin, return on equity, 

return on assets, dan basic earning power3 (Hermuningsih, 2013). Laba 

merupakan salah satu variabel perusahaan di mana laba itu sendiri diperoleh 

dari catatan keuangan. Menurut Statement of Financial Accounting Concept 

(SFAC) No 1. Informasi laba merupakan hal yang sangat penting dan utama 

untuk melihat pertanggungjawaban dan juga kinerja manajemen, dan selain 

itu laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dan juga oleh para Investor untuk efisiensi penggunaan dana 

yang sudah diinvestasikan pada perusahaan yang kemudian diwujudkan 

dengan tingkat pendapatan dan indikator untuk menjadikan kemakmuran 

yang lebih tinggi (Anggun et al., 2019) 

Menurut Soliha(2002) Yang menjadikan studi kasus penelitiannya 

pada perusahaan manufaktur, Soliha menyatakan perusahaan yang 

mendapatkan profitabilitas yang tinggi akan mengundang dan membuat 

tertarik para investor, selanjutnya apabila para investor sudah tertarik maka 

akan memberikan efek permintaan saham meningkat. Adapun selanjutnya 

apabila permintaan saham mengalami peningkatan, maka hal ini akan 

membuat nilai saham ikut meningkat (Hardiyanti 2012). 

Harga pasar suatu perusahaan mencerminkan nilai perusahaan, 

ketertarikan investor terhadap suatu saham bisa dilihat dengan tingginya 
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harga pasar saham, dan tentu saja hal ini akan memengaruhi nilai 

perusahaan karena tingginya permintaan dari para investor. Pemilik 

perusahaan menjadikan fokus utama yaitu terhadap nilai perusahaan, 

dikarenakan hal tersebut akan menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

mengambil keputusan investasi, dan pada kasus tersebut, harga saham 

adalah salah satu yang dapat dijadikan ukuran terhadap nilai perusahaan, 

dan juga harga saham dapat dijadikan untuk suatu pengukuran terhadap 

kinerja perusahaan, perusahaan akan dinilai semakin baik apabila harga 

sahamnya semakin tinggi. (Sulkhi, 2020) 

Likuiditas membahas tentang kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangannya pada jangka pendek, Aktiva lancar yang 

semakin besar perbandingannya dengan  hutang lancar maka oleh sebab itu 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam memenuhi 

kewajibannya, dan kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban 

jangka pendeknya akan memengaruhi minat investor untuk 

menginvestasikan dananya. Menurut Brigham dan Houston (2010) 

hubungan kas dan aktiva perusahaan lainnya pada aktiva  lancar dengan 

kewajiban lancar yang perusahaan miliki adalah ditunjukkan oleh rasio 

likuiditas (Astuti Ni Komang Budi, 2019). Aktiva lancar terlalu tinggi maka 

akan menurunkan produktivitas perusahaan untuk menghasilkan laba karena 

tingginya kas yang tidak digunakan. Namun jika likuiditas perusahaan 

rendah maka akan mempersulit perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 
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sehingga memberikan kemungkinan hilangnya kepercayaan dari pemegang 

saham ( Husnan dan Pudjiastuti, 2012). 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang sangat penting karena rasio 

ini mampu memberikan informasi terkait perkembangan dan pertumbuhan 

perusahaan dalam jangka pendek. Sehingga perusahaan dapat mengambil 

keputusan agar mampu memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, 

dikarenakan apabila perusahaan tidak mampu membayar atau memenuhi 

kewajiban jangka pendek maka pasti perusahaan juga akan mengalami 

masalah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Adapun agar 

perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya maka 

perusahaan harus memiliki alat ataupun aset lancar yang cukup, artinya 

jumlah aset-aset lancar yang harus dimiliki perusahaan harus lebih besar 

dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek yang harus dibayar.  

Leverage juga termasuk ke dalam daftar rasio yang memengaruhi 

nilai perusahaan, menurut Leverage merupakan rasio dalam menilai 

perusahaan sendiri terkait sejauh mana tingkat efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan keuangan yang telah dipinjamnya (Gaelani, 2021). Dari 

pernyataan tersebut maka Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan terkait alokasi keuangan yang telah dipinjam 

oleh perusahaan tersebut. Pada waktu Leverage terlalu rendah maka situasi 

tersebut akan membuat perusahaan akan mengalami kesulitan dalam 

membuat sebuah keputusan, sebagai contoh, pada tahun 2018 penelitian 

terbaru PT Trimegah Sekuritas menyatakan sepanjang tahun 2018 sektor 
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kontruksi melemah sangat pesat di Bursa Efek Indonesia, hal ini dikarnakan 

karna tinggiya beban utang perusahaan kontruksi sehingga membebankan 

kinerja kas operasional menjadi buruk, sentimen tersebut mendorong empat 

saham BUMN melemah rata-rata 27,6%, adapun keempat perusahaan 

tersebut adalah PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT PP Tbk dan 

PT Waskita Karya Tbk. Hal ini berasal dari laporan keuangan kas 

operasional WIKA hingga akhir september 2018 minur Rp 3,71 triliun, 

diperiode yang sama, kas operasional PTPP juga minus Rp 1,82 triliun, 

meningkat dari Rp 1,52 triliun4.  

 Pada kasus ini untuk mengatasi masalah pendanaan atau untuk 

melonggarkan kendala pendanaan, maka yang berwewenang dalam hal ini 

harus menekan volatilitas nilai tukar rupiah dan mengembangkan pada pasar 

pertukaran, hal ini akan membuat Bank Mandiri mampu melindungi risiko 

mata uang untuk berada pada harga yang normal sehingga Bank Mandiri 

dapat meminjam dana jangka panjang di luar negeri 

 Leverage mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan 

pendanaan dari hutang. Sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh dari 

internal perusahaan yang berupa penyusutan (depreciation) dan laba ditahan 

(retained earning), sedangkan dari eksternal perusahaan adalah dari 

penerbitan saham baru atau hutang (Pratama, 2016). Menurut Hasibuan, 

Dzulkirom dan Endang (2016) menyatakan bahwa utang memberikan efek 

positif maupun negatif terhadap perusahaan, keuntungan yang didapatkan 

                                                             
4 Cnbcindonesia.com 
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oleh perusahaan harus digunakan untuk menutupi hutang, namun disisi lain 

utang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan (Hamid Nur Ikhsan, 

2019). 

Selain itu Firm Size juga merupakan suatu rasio yang berperan 

penting dalam perkembangan sebuah nilai perusahaan, dikarenakan Firm 

Size tersebut mencerminkan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, 

apabila aset yang dimiliki oleh perusahaan itu besar maka akan semakin 

memudahkan manajemen dalam mengelola aset tersebut. perusahaan itu 

sendiri terdiri dari perusahaan dengan variabel kecil dan juga perusahaan 

dengan variabel yang besar (Pratama, 2016). Firm Size yaitu adalah 

pengukuran yang menjelaskan ukuran suatu perusahaan. Firm Size sendiri 

bisa dipahami dari berbagai sudut. Besar atau kecilnya Firm Size bisa 

ditinjau dari kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja yang digunakan 

keseluruhan nilai aktiva, keseluruhan penjualan dan sebagainya. 

Menurut Indriani (2017) semakin besar variabel sebuah perusahaan 

maka perusahaan akan semakin senang dalam mendapatkan dana dari 

kreditur di mana hal ini akan memudahkan perusahaan itu sendiri untuk 

meraih tujuan perusahaan. Suatu perusahaan bervariabel luas akan semakin 

mudah dalam mengambil minatnya calon pemegang saham sehingga akan 

berimbas terhadap kesuksesan perusahaan dimasa selanjutnya, jadi besar 

kecilnya sebuah perusahaan juga akan memengaruhi sebuah nilai 

perusahaan (Ikhsan, 2018) 
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Selanjutnya rasio yang tidak kalah pentingnya yang berperan untuk 

memengaruhi nilai perusahaan adalah perputaran total aktiva atau Total 

Asset Turn Over (TATO) di mana rasio ini melakukan penggambaran pada 

perolehan penjualan dari setiap total aktiva dan Asset Turn Offer juga 

memberikan gambaran pada pengukuran pada total aktiva ataupun total aset 

yang dimiliki oleh perusahaan dan  perputaran total aktiva bisa dinyatakan 

sebagai sebuah rasio yang menunjukkan gambaran pada perusahaan yang 

menggunakan total aktiva secara efisiensi (Adita, 2018). 

Selanjutnya berdasarkan kajian ilmiah yang dikerjakan oleh Rizaldi 

(2019) yang mengkaji tentang dampak profitabilitas, likuiditas, struktur 

modal, kebijakan dividen dan Firm Size terhadap Firm Value menjelaskan 

bahwa variabel  likuiditas dan laba memberikan dampak  signifikan 

terhadap variabel nilai perusahaan. Kemudian pada riset yang dikerjakan 

Pradika (2018) yang mengkaji terkait laba dan likuiditas akan variabel nilai 

perusahaan dalam mendapatkan laba bahwa laba berpengaruh positif tidak 

signifikan sedangkan likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Selanjutnya pada kajian ilmiah yang dikerjakan oleh Gusti Bagus 

Angga Pratama dan Gusti Bagus Wiksuana (2016) yang meneliti variabel 

Leverage  menjelaskan jika variabel Leverage berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan kemudian menurut kajian ilmiah 

yang dikerjakan oleh Ardiansyah & Sari (2017) yang meneliti tentang 

variabel Leverage menunjukkan bahwa variabel Leverage berpengaruh 



11 
 

 
 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kevin Hestia Gigih Anugrah dan I ketut 

Suryawana (2017) di mana pada penelitian terhadap Leverage menunjukkan 

bahwa Leverage berpengaruh negatif dan  signifikanakan rasio nilai 

perusahaan. 

Seterusnya riset terkait Firm Size akan rasio nilai perusahaan, pada 

penelitian yang dilakukan oleh eko Budi Santoso (2016), Ahmad Fauzan 

Fathani (2014) terhadap Firm Size menunjukkan bahwa Firm Size 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. selanjutnya 

pada riset yang diselesaikan oleh  Gusti Bagus Wiksuana dan Gusti Bagus 

Angga Pratama (2016) yang meneliti Firm Size juga menunjukkan bahwa 

Firm Size memberikan pengaruh yang  signifikan  terhadap nilai 

perusahaan. kemudian menurut kajian ilmiah yang dikerjakan oleh 

Ardiansyah & Sari (2017) yang meneliti tentang Firm Size menunjukkan 

bahwa variabel Firm Size memberikan imbasan  negatif signifikan akan 

nilai perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Via Ayu Pangestika (2019) 

yang meneliti tentang pengaruh perputaran total aktiva terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitiannya  menunjukkan bahwa perputaran total 

aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian yang terdapat dari penjelasan di atas, dalam 

memudahkan penelitian maka penulis merumuskan masalah dalam 

pengujian ini sebagai berikut: 

1. Apakah variabel laba memiliki pengaruh terhadap variabel Firm Value 

pada perusahaan bidang konstruksi yang telah terdapat di ISSI periode 

2015-2019?  

2. Adakah variabel likuiditas memiliki pengaruh terhadap variabel Firm 

Value pada perusahaan bidang konstruksi yang terpapar di ISSI tahun 

2015-2019?  

3. Apakah variabel Leverage memiliki pengaruh terhadap Firm Value 

pada perusahaan bidang konstruksi yang diperoleh dari ISSI dalam 

jangkauan waktu 2015-2019?  

4. Adakah variabel Firm Size berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan bidang konstruksi yang terdapat di ISSI dengan jangkauan 

2015-2019?  

5. Apakah perputaran total aktiva berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan bidang konstruksi yang teregistrasi di ISSI tahun 

2015-2019?  

6. Apakah profitabilitas, likuiditas, Leverage, Firm Size dan perputaran 

total aktiva berpengaruh secara simultan terhadap variabel Firm Value 

pada perusahaan bidang konstruksi yang dilihat dari ISSI periode 

2015-2019?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari  formula kasus yang dipaparkan dan dijelaskan di 

atas, maka tujuan dari riset ini adalah sebagai berikut: 

1. Bertujuan menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap manajemen 

laba pada perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar di ISSI 

jangkauan waktu 2015-2019.  

2.  Menjelaskan pengaruh likuiditas terhadap variabel Firm Value pada 

perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar di ISSI tahun 2015-2019.  

3. Untuk menjelaskan pengaruh Leverage terhadap variabel Firm Value 

pada perusahaan tahun konstruksi yang terdaftar di ISSI jangkauan 

waktu 2015-2019.  

4. Untuk menjelaskan pengaruh Firm Size terhadap variabel Firm Value 

pada perusahaan bidang konstruksi yang terdapat di ISSI tahun 2015-

2019.  

5. Untuk menjelaskan pengaruh perputaran total aktiva terhadap nilai 

pada perusahaan bidang konstruksi yang terdaftar di ISSI tahun 2015-

2019.  

6. Untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas, likuiditas, Leverage, Firm 

Size dan perputaran total aktiva berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel nilai perusahaan pada perusahaan bidang konstruksi yang 

terdaftar di BEI dalam jangka waktu 2015-2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Peneliti percaya dengan melakukan riset ini maka akan memberikan 

dampak positif terhadap berbagai golongan yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi golongan pendidikan, secara spesifik menambah 

pemahaman dan referensi yang diidentikkan dengan nilai-nilai 

perusahaan sebelum memasuki dunia kerja dan memberikan 

pengaturan selama sistem pembelajaran sehingga mereka dapat 

berpikir secara mendasar dan menemukan jawaban atas apa 

yang telah terjadi sepanjang kehidupan sehari-hari. 

b. Memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut kepada 

orang-orang pada umumnya tentang nilai perusahaan dalam 

suatu perusahaan. 

c. Memberikan pertimbangan mengenai apa saja komponen 

pendorong bagi pimpinan dalam melihat dampak nilai 

perusahaan terhadap suatu perusahaan. 

d. Peneliti selanjutnya bisa menjadikan riset ini sebagai sumber 

Pustaka tambahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi praktisi, yaitu mengembangkan kebiasaan  dalam 

perusahaan yang sering terjadi baik sistem bisnis yang sudah  

signifikanmaupun yang belum signifikan, mengatur sikap 



15 
 

 
 

oportunis manajer, dan memantau secara ketat terkait dengan 

nilai perusahaan di dalam laporan keuangan.  

b. Bagi mahasiswa, hasil pengujian atau penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber wawasan untuk menyelesaikan 

eksplorasi dan tugas-tugas dari pengajar, seperti makalah, 

perkenalan, dll. 

c. Bagi para analis, penelitian atau pengujian ini dapat diandalkan 

untuk memberikan banyak pengetahuan, informasi, dan 

pemahaman yang terkait dengan bagaimana melakukan kajian 

ilmiah yang baik, membuat proposisi postulasi yang layak, dan 

memiliki pilihan untuk melihat nilai dalam setiap siklus selama 

perencanaan tugas. 

d.  Bagi investor, yaitu sebagai bahan evaluasi dan diskusi untuk 

memperoleh pengambilan dan mampu membuat keputusan pada 

penanaman saham terkait dengan variabel nilai perusahaan  serta 

pemilik modal mampu mengetahui mekanisme kerja perusahaan  

yang ada di setiap perusahaan untuk saat ini dan dimasa akan 

datang.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, pengujian dan juga pembahasan 

mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas, Leverage, Firm Size dan 

perputaran total aktiva terhadap nilai perusahaan pada bidang konstruksi 

yang telah terdaftar di ISSI maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini bisa saja terjadi 

dikarnakan apabila di dalam sebuah perusahaan terjadi penumpukan dana 

atau disaat perusahaan tidak mampu mengalokasikan dana yang dimiliki 

secara baik, maka hal ini akan membuat dana tersebut terpendam sehingga 

hal ini akan mengurangi produktivitas perusahaan, sehingga hal ini juga 

akan berpengaruh terhadap perusahaan dalam menghasilkan laba, hal ini 

akan membuat nilai perusahaan menurun sehingga bisa memberikan sinyal 

yang tidak baik terhadap para investor. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa pada variable profitabilitas 

perusahaan mendapatkan resiko dalam membuat laba, profitabilitas yang 

baik menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan keuntungan 

yang tinggi terhadap investor, namun apabila perusahaan tidak dapat 

memaksimalkan laba maka hal ini akan menjadikan nilai perusahaan 

menjadi tidak baik, masalah ini bisa terjadi dikarnakan perusahaan tidak 

mampu memberikan keuntungan maksimal terhadap pemegang saham, 
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sehingga ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

memberikan sinyal yang tidak baik terhadap pemegang saham. 

Leverage dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu mengalokasikan hutang dengan baik, hutang sangat membantu 

perusahaan dalam hal operasional dikarnakan hutang juga bisa menjadi 

modal bagi perusahaan itu sendiri, hal ini akan membuat perusahaan 

mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi sehingga akan memberikan 

sinyal yang baik terhadap pemegang saham, hal ini akan membuat nilai 

perusahaan menjadi semakin baik dimata para investor. 

Ukuran Perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, 

besar kecilnya suatu perusahaan akan menunjukkan tingkat kemampuan 

perusahaan dalam menghadapi resiko, perusahaan dengan skala yang besar 

akan mudah memberikan informasi terhadap pemegang saham, sehingga 

hal ini akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dikarnakan 

rasio ini memberikan sinyal yang positif terhadap pemegang saham. 

Perputaran Total Aktiva berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dalam hal ini rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan 

berhasil dalam mengatur sumberdaya yang dimilikinya secara efektif dan 

efisien. Perusahaan yang mampu mengelola sumberdaya dengan baik akan 

membuat penjualan bersih tinggi sehingga akan menjadikan perusahaan 

mendapatkan keuntungan yang besar, Perusahaan-perusahaan dengan 

sumberdaya yang besar akan memberikan pengaruh yang baik terhadap 
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pemegang saham, hal ini akan membuat nilai perusahaan menjadi semakin 

baik dimata para pemegang saham. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan bidang konstruksi yang 

terdaftar di ISSI. Jadi dari hasil kajian ilmiah ini tidak dapat 

digeneralisasikan untuk seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2. Adapun untuk periode pengamatan dalam penelitian ini relatif pendek 

yaitu periode 2015-2019 yaitu hanya 5 tahun saja. 

3. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini belum 

mampu untuk menjelaskan variabel terikat dalam pengaruh yang 

besar. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel bebas untuk menjelaskan 

nilai perusahaan. 

C. Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar peneliti menggunakan 

variabel yang berbeda dalam mengukur nilai perusahaan agar mampu 

memberikan solusi terhadap praktik yang berhubungan dengan nilai 

perusahaan. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan agar mampu menambah lagi periode 

pengamatannya. 

3. Untuk masing-masing variabel alangkah baiknya bahwa alat 

perhitungannya lebih dikreasikan lagi dengan menggunakan proksi 

yang berbeda. 
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