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Abstrak 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan semakin baik dari waktu ke waktu. Pertumbuhan 

ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi industri manufaktur, salah satunya Industri 

makanan dan minuman yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 9,23%. Salah satu tujuan utama 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para 

pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal dengan indikator Debt to Equity 

Ratio (DER), Pertumbuhan Perusahaan dengan indikator Assets Growth, Profitabilitas dengan indikator 

Return On Equity (ROE) dan Likuiditas dengan indikator Current Ratio (CR) Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan indikator Price to Book Value (PBV) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 12 perusahaan. 

Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis regresi data panel. Data diuji dengan menggunakan aplikasi Eviews 8.  

Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil struktur modal dan likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Kemudian pertumbuhan perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dan profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa struktur modal, pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai Adjusted R-Squared 

sebesar 0.958427, yang berarti variabel struktur modal, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan 

likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sebesar 0.958427 atau 95,8427%, sedangkan sisanya 

sebesar 4,1573% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. 

 

Kata kunci : Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Nilai Perusahaan. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan 

semakin baik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2017 

meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun 

sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tahun 2017 mencapai 5,07%, sedangkan tahun 2016 

sebesar 5,03%. Asia Development Bank (ADB) 

memprediksi pertumbuhan Indonesia pada tahun 2018 

akan berada di level 5,2%. Hal ini sebagaimana 

terungkap dalam Asia Development Outlook (ADO) 

2018. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih kuat 

sebesar 5,2% pada tahun ini, dan diperkirakan 

pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun depan yaitu 

mencapai 5,3%. Kepala Perwakilan ADB di 

Indonesia, Winfried Wicklein mengatakan ekonomi di 

Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh kuat tahun 

ini dan tahun depan ditengah hambatan global. 

“Meskipun lingkungan global cukup berat, 

perekonomian Indonesia diproyeksikan masih tumbuh 

dengan baik tahun ini dan tahun depan” tuturnya di 

kantor ADB, Jakarta. (www.liputan6.com)  

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan 

dari kontribusi industri manufaktur. Lapangan usaha 

ini menjadi primadona dan penggerak perekonomian 

Indonesia di samping untuk memenuhi kebutuhan 

pasar domestik, produk industri ini juga memiliki 

pangsa internasional yang baik. Pertumbuhan industri 

manufaktur tahun 2017 meningkat sebesar 4,27% 

dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4,26%. 

Industri makanan dan minuman  memiliki 

pertumbuhan tertinggi sebesar 9,23%. (www.bps.com) 

mailto:sitipemipebriani@gmail.com
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http://www.bps.com/


 

 

 
 

 
 

Menurut Airlangga, pertumbuhan industri mamin 

membantu pemerataan ekonomi karena mayoritas 

pelakunya di sektor UKM. Hal ini menunjukan 

industri mempunyai peran yang besar dalam 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Airlangga 

juga menyebutkan ekspor produk mamin termasuk 

minyak kelapa sawit di 2017 memiliki neraca 

perdagangan yang positif dibanding 2016. Angka 

tersebut mencapai US$ 31,7 miliar. "Nilai ekspor 

produk makanan dan minuman termasuk minyak 

kelapa sawit di tahun 2017 mencapai US$ 31,7 miliar. 

Ini mengalami neraca perdagangan yang positif bila 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 

US$ 9,6 miliar," jelasnya. "Di samping itu dapat 

dilihat dari perkembangan realisasi investasi sektor 

industri makanan dan minuman pada 2017 sebesar Rp 

38,54 triliun untuk PMDN dan PMA sebesar US$ 1,97 

miliar," tutupnya. (www.detikfinance.com) 

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor 

makanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2013 sebesar 23,47, 2014 sebesar 25,23, 

2015 sebesar 26,75, 2016 sebesar 29,11 dan pada 2017 

sebesar 30,46, itu berarti sub sektor makanan & 

minuman termasuk sektor penyumbang Produk 

Domestik Bruto (PDB) untuk meningkatkan 

perekonomian Indonesia. Dalam suatu negara 

perekonomian dapat diukur dengan berbagai macam 

cara, salah satunya yaitu dengan mengetahui tingkat 

perkembangan dalam dunia pasar modal dan industri-

industri sekuritas yang ada pada negara tersebut. Pasar 

modal dapat dijadikan alternatif untuk memperoleh 

pembiayaan kegiatan operasi perusahaan melalui 

penjualan saham maupun penerbitan obligasi oleh 

perusahaan. Pasar modal sebagai fungsi ekonomi 

karena pasar modal menyediakan fasilitas yang 

mempertemukan dua pihak yang berkepentingan yaitu 

pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan 

pihak yang memerlukan dana (issuer).  

Investor dalam melakukan keputusan investasi 

memerlukan informasi tentang peniliaian saham, 

karena dapat membantu investor untuk mengetahui 

saham mana yang bertumbuh dan murah. Salah satu 

tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai 

perusahaan. Setiap perusahaan akan berusaha 

menghasilkan laba yang maksimum dengan harapan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan 

memaksimalkan nilai sekarang dari arus kas atau arus 

pendapatan yang diharapkan dan telah diterima oleh 

investor di masa yang akan datang (I Made Sudana, 

2011). Nilai perusahaan sangat penting karena dengan 

nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh 

tingginya kemakmuran pemegang saham (Brigham 

and Gapensi, 1996). Nilai perusahaan yang tinggi 

menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab 

dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran 

pemegang saham juga tinggi.  

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang 

telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran 

dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan 

setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa 

tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan 

sampai dengan saat ini. Menurut  Menurut Fuad 

dkk (2006), “Nilai perusahaan merupakan harga jual 

perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor 

sehingga ia mau membayarnya jika suatu perusahaan 

akan dijual”. Nilai perusahaan menunjukkan persepsi 

investor terhadap pertumbuhan perusahaan yang 

tercermin dalam harga saham. Semakin tingggi harga 

saham, maka semakin tingggi pula nilai perusahaan 

dimata investor (Purwohandoko, 2017). 

Rasio yang digunakan untuk mengukur nilai 

perusahaan dalam penelitian ini yaitu, rasio price to 

book value (PBV). Menurut Hery (2017), “Price to 

Book Value (PBV) adalah rasio perbandingan harga 

saham dan nilai buku ekuitas perusahaan, yang 

mengukur nilai yang diberikan pasar kepada 

manajemen dan organisasi sebagai perusahaan yang 

terus tumbuh”. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara harga saham dengan nilai 

buku saham. Semakin tinggi PBV, semakin tinggi 

tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek 

perusahaan, maka banyak investor yang akan tertarik 

dengan perusahaan. Menurut Raymond Budiman 

(2017) dalam buku Investing is Easy, semakin rendah 

rasio PBV maka dapat dikatakan saham tersebut 

semakin murah. Semakin tinggi rasio PBV 

menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya 

nilai perusahaan menjadi lebih tinggi. 
Upaya dalam meningkatkan nilai perusahaan 

dilakukan oleh pihak manajemen yaitu dengan cara 

mengaplikasikan faktor-faktor yang dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. Namun dalam 

penelitian ini hanya dibatasi pada faktor internal  

perusahaan yaitu Struktur Modal dengan indikator 

Debt to Equity Ratio (DER), Pertumbuhan Perusahaan 

dengan indikator Asset Growth, Profitabilitas dengan 

indikator Return On Equity (ROE) dan Likuiditas 

dengan indikator Current Ratio (CR). 

Tujuan perusahaan adalah ingin memakmurkan para 

pemiliknya dengan pencapaian laba yang maksimal. 

Untuk mencapai laba yang maksimal dengan 

sendirinya perusahaan akan mengefisienkan semua 

dana yang diperoleh dari berbagai sumber dana, baik 

sumber internal maupun eksternal. Menggunakan 

sumber dana harus dalam proporsi yang wajar atau 

tidak berlebihan karena semakin banyak proporsi 

utang dalam struktur modal maka semakin besar pula 

beban tetap untuk pembayaran bunga utang 

perusahaan. Perusahaan yang tidak dapat membayar 

http://www.detikfinance.com/


 

 

 
 

 
 

kembali utang perusahaan akan mengalami financial 

distress.  

Menurut (Harjito dan Martono, 2013) “Struktur modal 

(capital structure) adalah perbandingan atau imbangan 

pendanaan jangka panjang perusahaan yang 

ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang 

terhadap modal sendiri”. Penggunaan  struktur modal 

untuk biaya operasional aset utama perusahaan dan 

investasi tambahan untuk menandai aset perusahaan 

dan diharapkan dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan 

meningkat. 

Terdapat beberapa jenis rasio untuk mengukur struktur 

modal yaitu debt to equity ratio (DER), debt to aset 

ratio (DAR) dan long term debt to equity ratio 

(LTDER). Dari beberapa jenis rasio tersebut, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan rasio debt to 

equity ratio (DER). Menurut Kasmir (2014) “Debt to 

Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan 

untuk menilai hutang dari ekuitas. Rasio ini dicari 

dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, 

termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Teori 

struktur modal yaitu apabila posisi struktur modal 

berada di atas target struktur modal optimalnya, maka 

setiap pertambahan hutang akan menurunkan nilai 

perusahaan. Teori MM dengan pajak juga menyatakan 

bahwa peningkatan hutang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan apabila belum mencapai titik optimalnya, 

artinya semakin tinggi struktur modal (DER) maka 

nilai perusahaan (PBV) semakin menurun. 

Pertumbuhan (growth) adalah seberapa jauh 

perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi 

secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri 

yang sama. Growth dinyatakan sebagai pertumbuhan 

total aset dimana total aset masa lalu akan 

menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhan yang 

akan datang. Pertumbuhan aset menggambarkan 

pertumbuhan aktiva perusahaan yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan yang meyakini bahwa 

presentase pertumbuhan total aktiva merupakan 

indikator yang lebih baik dalam mengukur growth 

perusahaan. 

Pertumbuhan (Growth) dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan dimana menurut Kusumajaya (2011), 

“Pertumbuhan atau Growth merupakan perubahan 

total aset baik berupa peningkatan maupun penurunan 

yang dialami oleh perusahaan selama satu periode 

(satu tahun)”. Pertumbuhan aset dimana aset 

merupakan aktiva yang digunakan dalam aktiva 

operasional perusahaan. Semakin besar aset maka 

diharapkan semakin besar pula hasil operasional yang 

akan dihasilkan. Peningkatan aset yang diikuti dengan 

peningkatan operasional akan meningkatkan 

kepercayaan para investor. Dengan demikian semakin 

besar pertumbuhan maka nilai perusahaan juga akan 

meningkat. 

Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar 

kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Salah satu indikator penting bagi investor 

dalam menilai prospek perusahaan dimasa depan 

adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan. Menurut Hery (2015), 

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya”. Semakin 

baik pertumbuhan profitabilitas perusahaan berarti 

prospek perusahaan dimasa depan dinilai semakin 

baik, artinya nilai perusahaan juga akan lebih baik 

dimata investor.  

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Return On Equity (ROE) yaitu rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas 

pemegang saham. Menurut Hery (2016) “Return On 

Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa 

besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas”. 

Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

membuat keuntungan, semakin besar hasil yang 

diharapkan investor, membuat nilai perusahaan yang 

lebih baik (Purwohandoko, 2017). Artinya semakin 

besar hasil ROE maka kinerja perusahaan semakin 

baik artinya nilai perusahaan pun akan meningkat.  

Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

likuiditas. Ketidakmampuan perusahaan dalam 

membayar semua likuiditasnya akan memberikan 

pandangan negatif, bahwa perusahaan mengalami 

masalah keuangan. Sehingga kepercayaan investor 

semakin berkurang sehingga akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya nilai perusahaan. Menurut 

Kamaludin dan Indriani (2018) “Rasio likuiditas atau 

sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya 

suatu perusahaan”. Perusahaan yang likuid adalah 

perusahaan yang mampu memenuhi semua 

kewajibannya yang jatuh tempo. Sedangkan 

perusahaan yang tidak likuid adalah perusahaan yang 

tidak mampu memenuhi semua kewajibannya yang 

jatuh tempo, perusahaan yang tidak likuid akan 

kehilangan kepercayaan dari pihak luar perusahaan. 

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Current Rasio (CR). Current Rasio merupakan  

ketersediaan aset lancar untuk memenuhi liabilitas 

jangka pendek. Menurut Kasmir (2016) “Current 

Rasio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek 

atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih 

secara keselutuhan”. Perhitungan rasio lancar 

dilakukan dengan cara membandingkan antara total 



 

 

 
 

 
 

aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.  Semakin 

tinggi nilai Current Rasio (CR) maka Price to Book 

Value (PBV) akan meningkat pula.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan 

Perusahaan, Profitabilitas Dan  Likuiditas Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)” 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk 

mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Sub Sektor Makanan & 

Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017; 2) Untuk mengetahui pengaruh 

Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017; 3) Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Sub 

Sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017; 4) Untuk 

mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Sub Sektor Makanan & 

Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017; 5) Untuk mengetahui pengaruh 

Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, 

Profitabilitas dan Likuiditas secara bersama-sama 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Sub 

Sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017. 
 

TELAAH TEORI DAN LITERATUR 

Struktur Modal 

Untuk mencapai laba yang maksimal dengan 

sendirinya perusahaan akan mengefisienkan semua 

dana yang diperoleh dari berbagai sumber dana, baik 

sumber internal maupun eksternal. Keputusan dalam 

menggunakan beberapa sumber dana ini akan 

menentukan struktur modal perusahaan. 

Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2004) 

menyatakan bahwa Capital structure is the 

relationship between debt and assets. There is no one 

capital structure that will work for all business. 

Market risk, individual industry volatilities, and the 

ups and downs of the economy preclude such a 

universal capital structure. The optimal capital 

structure must strike a balance between risk and 

return so as to maximize the firm’s stock price. This 

results in a capital structure that generally calls for a 

debt ratio that is lower than the one that maximizes 

expected earnings per share.  

Sedangkan Sudana (2011) menyatakan bahwa, 

“Struktur modal (capital structure) berkaitan dengan 

pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan diukur 

dari perbandingan hutang jangka panjang dengan 

modal sendiri”. 

Beberapa teori tentang struktur modal telah 

dikembangkan oleh beberapa ahli teori struktur modal 

yang telah dikembangkan khususnya untuk 

menganalisis pengaruh penggunaan utang terhadap 

nilai perusahaan dan biaya modal. Teori struktur 

modal menurut Sudana (2011), ada 4, yaitu: 

1. Pendekatan Laba Bersih (Net Income Approach) 

Berdasarkan pendekatan laba bersih, semakin 

banyak utang jangka panjang yang digunakan dalam 

pembelanjaan perusahaan, maka nilai perusahaan akan 

meningkat dan biaya modal perusahaan akan 

menurun. Dengan demikian struktur modal optimal 

akan tercapai jika perusahaan menggunakan utang 

secara maksimal. Struktur modal yang optimal adalah 

struktur modal yang menghasilkan nilai perusahaan 

maksimal dan biaya modal minimal. 

2. Pendekatan Laba Bersih Operasi (Net Operating 

Income Approach) 

Berdasarkan pendekatan laba bersih operasi, 

berapa pun jumlah utang yang digunakan dalam 

pembelanjaan perusahaan, nilai perusahaan tidak 

berubah. Hal ini menunjukkan bahwa srturktur modal 

tidak memengaruhi nilai perusahaan. Dengan 

demikian harga saham perusahaan tidak akan berubah. 

3. Pendekatan Tradisional (Traditionan Approach) 

Pendekatan tradisional mengemukakan ada 

struktur modal optimal dan perusahaan yang dapat 

meningkatkan nilai total perusahaan dengan 

menggunkan jumlah utang (laverage keuangan) 

tertentu. Dengan menggunakan utang yang semakin 

besar, pada mulanya perusahaan dapat menurunkan 

biaya modal, dan meningkatkan nilai perusahaan. 

4. Modigliani – Miller Position 

Modigliani dan Miller (MM) mendukung 

hubungan antara struktur modal dengan biaya modal 

sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan pendekatan 

laba bersih operasi, yang menyatakan bahwa struktur 

modal tidak memengaruhi biaya modal perusahaan 

dan juga tidak memengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut MM nilai total perusahaan  tidak dipengaruhi 

oleh struktur modal perusahaan, melainkan 

dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan perusahaan 

dan kemampuan perusahaan meningkatkan laba. 

Untuk mengetahui apakah struktur modal suatu 

perusahaan itu baik atau buruk Maka harus ditentukan 

ukuran yang tepat untuk mengetahuinya. Dalam 

penelitian ini, untuk mengukur struktur modal peneliti 

menggunakan rasio Debt to Equity Rasio (DER). 

Debt to Equity Rasio (DER)  
Menurut Kasmir (2014), ”Debt to Equity Rasio 

merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

hutang dengan ekuitas”. 



 

 

 
 

 
 

According to Horne and Wachowicz (2013), Debt to 

Equity Rasio to access the extent to which the firm is 

using borrowed money, we may use several different 

debt ratios. The debt-to-equity rasio is computed by 

simply dividing the total debt to the firm (including 

curent liabilities) by its shareholders equity. 

Berdasarkan teori para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Debt to Equity Rasio (DER) adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur besarnya hutang untuk 

dijadikan modal perusahaan. 

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung Debt to Equity Rasio (DER) adalah 

sebagai berikut: 

  

 

Sumber: Hantono (2018) 

 

Struktur Modal (DER) Terhadap Nilai Perusahaan 

(PBV) 

Harjito dan Martono (2013) menyatakan bahwa, 

“Struktur modal (capital structure) adalah 

perbandingan atau imbangan pendanaan jangka 

panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh 

perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal 

sendiri”. 

Teori MM dengan pajak menyataan bahwa 

meningkatnya hutang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan apabila belum mencapai titik optimalnya. 

Struktur modal yang optimal dapat diperoleh dengan 

cara menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan 

hutang. Pada dasarnya penggunaan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya sampai 

pada titik tertentu. Karena semakin tingggi proporsi 

hutang yang ditetapkan perusahaan pada tingkat 

tertentu maka semakin tingggi pula nilai perusahaan, 

namun apabila tingkat proporsi hutang melampaui 

proporsi hutang yang ditetapkan perusahaan maka 

yang terjadi adalah penurunan nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa 

apabila struktur modal (DER) mengalami penurunan 

atau dalam titik optimal maka nilai perusahaan (PBV) 

mengalami kenaiakan. Begitu pula sebaliknya, apabila 

struktur modal (DER) mengalami kenaikan atau 

melampaui titik optimal maka nilai perusahaan (PBV) 

mengalami penurunan. Sehingga struktur modal 

(DER) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

(PBV). 

Teori tersebut didukung oleh penelitian Nia 

Rositawati Fau (2015), Ayu Sri Mahatma Dewi dan 

Ari Wirajaya (2013), Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ari 

Wirajaya (2013), Rizky Andawasatya, Nur Khusniyah 

Indrawati dan Siti Aisjah (2017), Zuhria Hasnia, Sri 

Murni dan Yunita Mandagie (2016), Ignatius 

Leonardus Lubis, Bonar M Sinaga dan Hendro 

Sasongko (2017) dan Medy Misran dan Mochamad 

Chabachib (2017), hasil penelitian menunjukkan yang 

bahwa  Debt to Equity Rasio (DER)  berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Price to Book Value 

(PBV). 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka 

penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Struktur modal (DER)  berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan (PBV) 
 

Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan size. Perusahaan akan 

mengalami proses pertumbuhan dari awal berdiri 

(start up), lalu perlahan tumbuh (Growth) hingga 

lambat laun menjadi perusahaan yang besar (mature), 

sampai pada tahup penurunan (declining). Proses 

pertumbuhan perusahaan ini biasa disebut 

organization life cycle. 

According to Weston and Copeland (1992), “Growth 

ratios measure how well the firm ismaintaining its 

economic position in its industry. The reported data 

are in nominal term so that growth rates as calculated 

represent the sum of real growth plus a price level 

increase factor”. 

Pertumbuhan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

1) Pertumbuhan dari luar (external growth) 

Secara umum bila kondisi pengaruh dari luar ini 

positif, maka akan meningkatkan peluang 

perusahaan untuk semakin bertumbuh dari waktu 

ke waktu. 

2) Pertumbuhan dari dalam (internal growth) 

Internal growth  ini menyangkut tentang 

produktifitas perusahaan tersebut. Secara umum, 

semakin produktifitas perusahaan, maka 

pertumbuhan perusahaan juga diharapkan 

meningkat dari waktu ke waktu. 

3) Pertumbuhan karena pengaruh dari iklim dan 

usaha lokal jika infrastruktur dan iklim mendukung 

usaha tersebut, maka pertumbuhan perusahaan 

akan terlihat baik dari waktu ke waktu. 

Dalam Adiwidya (2018), alat ukur untuk 

pertumbuhan perusahaan ada 2, yaitu: 

1) Assets Growth  

 Aset Growth menunjukkan pertumbuhan aset 

dimana aset merupakan aktiva yang digunakan 

untuk aktiva operasional perusahaan. Semakin 

besar aset diharapkan semakin besar hasil 

operasional yang dihasilkan perusahaan. 

2)  Sales Growth  

 Sales Growth (pertumbuhan penjualan) merupakan 

pertumbuhan penjualana pertahun. Sales Growth 

yang tingggi memberi indikator perusahaan yang 

Debt to Equity Rasio =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 



 

 

 
 

 
 

bersangkutan dapat meningkatkan pertumbuhan 

perusahaannya dan diharapkan dapat 

meningkatkan laba yang dihasilkan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis 

Rasio Pertumbuhan Aset (Assets Growth Rasio)  untuk 

mewakili perhitungan pertumbuhan perusahaan. 

Pertumbuhan Aset (Assets Growth) 

Menurut Dahlan (2004), “Assets Growth adalah 

pertumbuhan total aktiva lancar yang ditambah 

dengan pertumbuhan total aktiva tidak lancar. Aktiva 

lancar adalah uang kas dan aktiva yang dapat 

diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi 

uang tunai, dijual atau dikonsumer pada periode 

berikutnya (paling lama satu tahun dalam perputaran 

kegiatan perusahaan yang normal)”. 

Sedangkan menurut Gustian (2017), “Assets Growth 

menunjukkan pertumbuhan aset dimana aset 

merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva 

operasional perusahaan. Semakin besar aset 

diharapkan semakin besar hasil operasional yang 

dihasilkan oleh perusahaan”. 

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung Growth  Assets adalah sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Arviansyah (2013) 

 
Pertumbuhan Perusahaan (Assets Growth) 

Terhadap Nilai Perusahaan (PBV) 

Pertumbuhan perusahaan (Growth) adalah salah satu 

penilaian investor dalam menentukkan akan 

melakukan investasi atau tidak ke suatu perusahaan. 

Pertumbuhan yang baik akan mencerminkan 

perkembangan perusahaan yang baik pula. Growth 

dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana 

total aset masa lalu akan menggambarkan 

profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang 

akan datang. 

Pertumbuhan (Growth) dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan dimana menurut Kusumajaya (2011), 

“Pertumbuhan atau Growth merupakan perubahan 

total aset baik berupa peningkatan maupun penurunan 

yang dialami oleh perusahaan selama satu periode 

(satu tahun)”. Semakin besar aset maka diharapkan 

semakin besar pula hasil operasional yang akan 

dihasilkan. Peningkatan aset yang diikuti dengan 

peningkatan operasional akan meningkatkan 

kepercayaan para investor. Dengan demikian semakin 

besar pertumbuhan maka nilai perusahaan juga akan 

meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa 

apabila pertumbuhan perusahaan (Assets Growth) 

besar maka nilai perusahaan (PBV) juga akan 

meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila  

pertumbuhan perusahaan (Assets Growth) kecil maka 

nilai perusahaan (PBV) akan mengalami penurunan. 

Sehingga pertumbuhan perusahaan (Assets Growth) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV). 

Teori tersebut didukung oleh penelitian Nia 

Rositawati Fau (2015), Chaidir  (2015) dan 

Purwohandoko (2017) hasil penelitian menunjukkan 

yang bahwa  pertumbuhan perusahaan (Assets 

Growth) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV).  

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka 

penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Pertumbuhan perusahaan (Assets Growth) 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

(PBV) 

 

Profitabilitas 
Salah satu indikator penting bagi investor dalam 

menilai prospek perusahaan dimasa depan adalah 

dengan melihat sejauh mana pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan. Semakin baik pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan berarti prospek perusahaan 

dimasa depan dinilai semakin baik, artinya nilai 

perusahaan juga akan lebih baik dimata investor. 

Menurut Harjito & Martono (2013) “Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari penggunaan modalnya”. 

According to Ranneerselvam (2012), “The 

profitability ratio maesure the profit generating 

capacity of the company.  the different ratios under 

this category are net profit margin, return on total 

assets return on equity.”  

Terdapat beberapa rasio untuk mengukur profitabilitas 

diantaranya: (1) Return On Aset (ROA) merupakan 

rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi 

aset dalam menciptakan laba bersih; (2) Return On 

Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan 

laba bersih; (3) Gross Profit Margin merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase 

laba kotor atas penjualan bersih; (4) Operating Profit 

Margin merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur besarnya presentase laba operasional atas 

penjualan bersih; (5) Net Profit Margin merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya 

presentase laba bersih atas penjualan bersih. (Hery, 

2015). 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur profitabilitas 

peneliti menggunakan rasio Return On Equity (ROE). 

 

Assets Growth = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑡)−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑡−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑡−1)
 



 

 

 
 

 
 

Return On Equity (ROE) 

According to Gallagher and Andrew (2007), “Return 

on equity rasio measure the average return on the 

firm’s capital contribution from its owner (for 

corporation, that means the contribution of common 

steckholders). Its indicates how many dollar of income 

were produced for each dollar invested by the 

common steckholder” 

According to Brigham and Houston (2011) “The ratio 

of net income to common equity is measure the rate of 

return of the stockholder’s investment.” 

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk 

mengitung Return On Equity adalah sebagai berikut: 

 

 

             Sumber: Kasmir (2013) 

 

Profitabilitas (ROE) Terhadap Nilai Perusahaan 

(PBV) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. 

Salah satu indikator penting bagi investor dalam 

menilai prospek perusahaan dimasa depan adalah 

dengan melihat sejauh mana pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan. Apabila kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka 

harga saham juga akan meningkat. 

Menurut Hery (2016) “Return On Equity (ROE) 

digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah 

laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total ekuitas”. Semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk membuat 

keuntungan, semakin besar hasil yang diharapkan 

investor, membuat nilai perusahaan yang lebih baik. 

Artinya semakin besar hasil ROE maka kinerja 

perusahaan semakin baik artinya nilai perusahaan pun 

akan meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa 

apabila profitabilitas (ROE) mengalami kenikan maka 

nilai perusahaan (PBV) juga akan mengalami 

kenaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila  

profitabilitas (ROE) mengalami penurunan maka nilai 

perusahaan (PBV) juga akan mengalami penurunan. 

Sehingga profitabilitas (ROE) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Teori tersebut didukung oleh penelitian Nia 

Rositawati Fau (2015), Ayu Sri Mahatma Dewi dan 

Ari Wirajaya (2013), Chaidir  (2015), Rachmalia 

harmdika Putri, Zahroh Z.A dan Maria Goretti Wi 

Endang (2016), Isabella Permata Dhani dan A.A Gde 

Satia Utama (2017), Zuhria Hasnia, Sri Murni dan 

Yunita Mandagie (2016), Ignatius Leonardus Lubis, 

Bonar M Sinaga dan Hendro Sasongko (2017), 

Muhammad Faishal Kahfi, Dudi Pratomo, Dan Wiwin 

Aminah (2018), Medy Misran dan Mochamad 

Chabachib (2017), Ni Kadek Ayu Sudiani dan Ni putu 

Ayu Darmayanti (2016), hasil penelitian menunjukkan 

yang bahwa profitabilitas (ROE), hasil penelitian 

menunjukkan yang bahwa  profitabilitas (ROE) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV).  

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka 

penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : profitabilitas  (ROE)  berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (PBV) 

 

Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

atau membayar utang jangka pendeknya.  

Menurut Subramanyam, Wild et al (2010) “Liquidity 

is the ability to convert assets into cash or to obtain 

cash. Short term is conventionally viewed as a period 

up to one year, throught it is identified with the 

normal operating cycle of a company”. 

Sujarweni (2017) menyatakan bahwa “Rasio likuiditas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

keuangan jangka pendek yang yang berupa hutang-

hutang jangka pendek, rasio ini menunjukkan besar 

kecilnya aktiva lancar”. 

Terdapat beberapa rasio untuk mengukur likuiditas 

diantaranya: (1) Current Rasio (CR) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang segera jatuh tempo dengan 

menggunakan total aset lancar yang tersedia; (2) 

Quick Rasio (QR) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera 

jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar 

(Hery, 2017). 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur likuiditas 

peneliti menggunakan rasio Current Ratio (CR). 

Current Ratio (CR) 

Menurut Kasmir (2013), “Current Rasio atau rasio 

lancar merupakan rasio untuk mengukur kemempuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat 

ditagih secara keseluruhan.” 

According to Thomsett (2015), “The current rasio is 

calculated by dividing current assets by current 

liabilities” 

 

 

 

Return On Equity = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 



 

 

 
 

 
 

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk 

mengitung Current Rasio (CR) adalah sebagai berikut: 

 

 
         Sumber: Kasmir (2013) 

 

Likuiditas (CR) Terhadap Nilai Perusahaan 

(PBV) 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan. 

Dengan kata lain, rasio likiditas berguna untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai 

dan memenuhi kewajiban/utang pada saat ditagih atau 

jatuh tempo. Ketidakmampuan perusahaan dalam 

membayar semua liabilitasnya akan memberikan 

pandangan negatif, bahwa perusahaan mengalami 

masalah keuangan. Sehingga kepercayaan investor 

semakin berkurang sehingga akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya nilai perusahaan. 

Menurut Kasmir (2016) “Current Rasio merupakan 

rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 

keselutuhan”. Perhitungan rasio lancar dilakukan 

dengan cara membandingkan antara total aset lancar 

dengan liabilitas jangka pendek.  Semakin tinggi nilai 

Current Rasio (CR) maka Price to Book Value (PBV) 

akan meningkat pula. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa 

apabila likuiditas (CR) kenikan maka nilai perusahaan 

(PBV) juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula 

sebaliknya, apabila  likuiditas (CR) mengalami 

penurunan maka nilai perusahaan (PBV) juga akan 

mengalami penurunan. Sehingga likuiditas (CR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV). 

Teori tersebut didukung oleh penelitian Rachmalia 

harmdika Putri, Zahroh Z.A dan Maria Goretti Wi 

Endang (2016), Zuhria Hasnia, Sri Murni dan Yunita 

Mandagie (2016) dan Muhammad Faishal Kahfi, Dudi 

Pratomo, Dan Wiwin Aminah (2018),  hasil penelitian 

menunjukkan yang bahwa likuiditas (CR) berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV).  

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka 

penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Pertumbuhan likuiditas (CR)  berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (PBV) 

 

Nilai Perusahaan 

Setiap perusahaan akan berusaha menghasilkan laba 

yang maksimum dengan harapan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting 

karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan 

diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham 

(Brigham and Gapensi, 1996).  

According to Buchmann (2015) “Firm’s value is 

reduces by cash paid out, but stockholder gain 

because the cash was discounted in the firm’s hand” 

Menurut Brigham dan Houston (2011), nilai 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 

beberapa rasio, antara lain: (1) Earning Per Share 

(EPS); (2) Price Earning Rasio (PER); (3) Dividen 

Yield. 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur nilai perusahan 

peneliti menggunakan rasio Price to Book Value 

(PBV). 

 

Price to Book Value (PBV) 
Nilai perusahaan menunjukkan persepsi investor 

terhadap pertumbuhan perusahaan yang tercermin 

dalam harga saham (Purwohandoko, 2017). Salah satu 

indikator fundamental dari sebuah saham adalah Price 

to Book Value (PBV) yang banyak digunakan oleh 

investor maupun analis untuk mengetahui nilai wajar 

saham. 

Menurut Sihombing (2008) Price to Book Value 

merupakan suatu nilai yang dapat digunakan untuk 

membandingkan apakah sebuah saham lebih mahal 

atau lebih murah dubandingkan dengan saham 

lainnya. Untuk membandingkannya, perusahaan harus 

dari suatu kelompok usaha yang memiliki sifat bisnis 

yang sama. 

According to Prashant dan Sharma (2014), “Price to 

Book Value (PBV) rasio signifies how much the 

investors are willing to pay the shareholder equity 

that is recorded on the balance sheet. This is 

calculated by finding the rasio of the stock price and 

book value of the equity”. 

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk 

mengitung Price to Book Value adalah sebagai 

berikut: 

 

 
               Sumber: Salim (2010) 

 

DER, Assets Growtht, ROE, CR Terhadap 

Nilai Perusahaan (PBV) 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang 

telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran 

dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan 

setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa 

tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan 

sampai dengan saat ini. Meningkatnya nilai 

perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan 

keinginan para pemiliknya, karena dengan 

meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan 

Current Rasio  = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡)

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠)
 

Price to Book Value = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 



 

 

 
 

 
 

para pemilik juga akan meningkat. Nilai perusahaan 

menunjukkan persepsi investor terhadap pertumbuhan 

perusahaan yang tercermin dalam harga saham. 

Semakin tingggi harga saham, maka semakin tingggi 

pula nilai perusahaan dimata investor. 

Teori hubungan menyatakan bahwa adanya hubungan 

antara struktur modal (DER) terhadap nilai perusahaan 

(PBV), pertumbuhan perusahaan (Assets Growth) 

terhadap nilai perusahaan (PBV), profitabilitas (ROE) 

terhadap nilai perusahaan (PBV), dan likuiditas (CR) 

terhadap nilai perusahaan (PBV). Maka dapat 

disimpulkan bahwa struktur modal (DER), 

pertumbuhan perusahaan (Assets Growth), 

profitabilitas (ROE) dan likuiditas (CR) berpengaruh 

secara bersama-sama atau simultan terhadap nilai 

perusahaan (PBV). 

Berdasarkan teori tersebut, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H5: Struktur modal (DER), pertumbuhan perusahaan 

(Assets Growth), profitabilitas (ROE) dan likuiditas 

(CR) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian verifikatif 

dengan metode explanatory survey, untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Teknik penelitian yang digunakan adalah 

statistik inferensial. 

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif berupa 

data panel. Data tersebut berupa laporan keuangan 

perusahaan sub sektor makanan & minuman selama 

priode 2013-2017. Sumber data yang diteliti adalah 

data sekunder yang diperoleh melalui website resmi 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan saham ok 

(www.sahamok.com). Data yang diperoleh berupa 

laporan keuangan perusahaan sub  sektor makanan & 

minuman. Data ini digunakan untuk mengetahui 

struktur modal, pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas dan nilai perusahaan. 

 Pada penelitian ini pembahasan operasionalisasi 

variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling (sampel yang memenuhi 

kriteria yang sesuai dengan masalah yang diteliti). 

Adapun pertimbangan-pertimbangan sampel yang 

disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian yaitu 2013-2017. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan selama lima tahun berturut-turut pada 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara 

lengkap. 

3. Komponen-komponen yang diperlukan dalam 

proses perhitungan tercantum jelas di dalam 

laporan keuangan. 

Berdasarkan kriteria tersebut, dari 18 perusahaan 

perusahaan sub sektor makanan & minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terpilih 12 

perusahaan yang memenuhi kriteria.  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode studi pustaka dan metode dokumentasi. 

Metode analisis data yang digunakan adalah uji 

asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji 

multikolinearitas. Selain itu, analisis regresi data 

panel, uji hipotesis, uji t, dan uji F. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian kesesuaian model dengan menggunakan 

uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk menguji 

hipotesis nol bahwa menggunakan  model common 

Variabel  Indikator Ukuran  Skala 

Struktur 

Modal 

Total 

liabilitas 

dan total 
equity 

DER= 
Total Liabilitas 

Total Equity
 

Rasio 

Pertumbuh

an 
Perusahaan 

Total asset 

tahun lalu 
dan total 

asset tahun 

sekarang 

Growth= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡−1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡−1
 

Rasio 

Profitabilit

as 

Laba bersih 

setelah 

pajak dan 
total 

ekuitas 

ROE=  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Rasio 

Likuiditas Asset 

lancer dan 
liabilitas 

jangka 

pendek 

CR=   
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
 

Rasio 

Nilai 

Perusahaan 

Harga 

saham dan 

nilai buku 

PBV=  
Harga Pasar Saham

Nilai Buku Saham
 Rasio 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/


 

 

 
 

 
 

effect. Hasil uji chow disajikan pada tabel berikut 

ini. 

 

Tabel 2 Hasil Uji Chow 
Effect 

Test 
Statistic d.f. Prob. 

Cross-

section F 
29.533857 (11,44) 0.0000 

Cross-

section 

Chi 

Square 

127.57567 11 0.0000 

Sumber : Eviews 8 (Data diolah, 2019) 

Hasil uji Chow menunjukkan nilai 

probabilitas F lebih kecil dari α=0,05 pada kedua 

model, sehingga disimpulkan bahwa model fixed 

effect lebih sesuai untuk digunakan.  

Setelah dilakukan uji chow, maka selanjutnya 

melakukan pengujian yaitu uji hausman, untuk 

menguji hipotesis nol bahwa menggunakan model 

fixed effect.  

 

Tabel 3 Hasil Uji Hausman 

 Test 

Summary 

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f 
Prob. 

Cross-

section 

random 

23.245544 4 0.0001 

Sumber : Eviews 8 (Data diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas < 0.05 yaitu sebesar 0.0001. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

yang artinya model yang dipilih yaitu fixed 

effect model.  

Setelah dilakukan uji chow dan uji hausman 

maka dapat disimpulkan bahwa model yang paling 

tepat dalam penelitian ini adalah fixed effects 

models. 

Uji Asumsi Klasik Data Panel 
Uji Normalitas  
Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk 

menguji apakah nilai residual yang dihasikan dari 

regresi berdistribusi secara normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki nilai 

residual yang terdistribusi secara normal. 

Distribusi dikatakan normal jika nilai probabilitas 

> 0,05. Adapun hasil uji normalitas sebagai 

berikut: 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2013 2017

Observations 60

Mean       3.70e-17

Median  -0.084946

Maximum  1.148197

Minimum -1.130159

Std. Dev.   0.579435

Skewness   0.197289

Kurtosis   2.060935

Jarque-Bera  2.593836

Probability  0.273373

 Sumber : EViews 8 (data diolah, 2019) 

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan Gambar 1, hasil uji normalitas 

menunjukan nilai probabilitas atau probability 

yang dihasilkan sebesar 0,273373 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa regresi ini berdistribusi 

normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

multikolineritas yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. Rule of 

thumb dari metode ini adalah jika koefisien 

korelasi cukup tinggi di atas 0,8 maka diduga ada 

multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika 

koefisien korelasi di bawah 0,8 maka tidak 

terdapat gejala multikolinearitas. Adapun hasil 

pengolahan uji multikolinearitas sebagai berikut : 

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 DER GROWTH ROE CR 

DER 1.00 -0.26 0.16 0.28 

GROWTH -0.26 1.00 -0.21 -0.58 

ROE 0.16 -0.20 1.00 0.51 

CR 0.28 -0.58 0.51 1.00 

   Sumber : EViews 8 (data diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien korelasi keempat variabel debt to equity 

ratio, growth, return on equity dan current ratio 

berada di bawah 0.80 atau tidak variabel yang 

memiliki koefisien korelasi lebih dari 0.80. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah multikolinearitas pada model regresi data 

panel. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untu semua pengamatan pada 



 

 

 
 

 
 

model regresi. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heterokedastisitas, dimana dikatakan 

tidak terjadi masalah heterokidastisitas jika nilai 

probabilitas seluruh variable > 0,05. Adapun hasil 

Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan Uji 

Glejser sebagai berikut: 

 

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

  Sumber : EViews 8 (data diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi atau probabilitas dari keempat variabel 

independen yaitu debt to equity ratio (DER) 

sebesar 0.7233, growth sebesar 0.8668, return on 

equity (ROE) sebesar 0.8527, current ratio (CR) 

sebesar 0.6521. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi data panel, 

hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas dari 

masing-masing variabel independen dalam 

penelitian lebih besar dari 0.05. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang 

terjadi antara rasidual pada satu pengamatan 

dengan pengamatan lain pada model regresi. Cara 

untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi dalam 

penelitian ini adalah dengan Uji Durbin-Watson. 

Berdasarkan Durbin-Watson secara umum bias 

diambil patokan DU < DW < 4-DU. Adapun hasil 

Uji Autokorelasi dengan menggunakan Durbin-

Watson sebagai berikut:  

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi 

Cross-section fixed (dummy variables) 

Weighted Statistics 

R-squared 0.968996 

 Mean 

dependent 

var 

4.203892 

Adjusted R-

squared 
0.958427 

 S.D. 
dependent 

var 

3.419733 

S.E. of 

regression 
0.670972 

 Sum 

squared 
resid 

19.80896 

F-statistic 91.67871 
Durbin-

Watson stat 
2.189645 

Prob(F-
statistic) 

0  

Sumber : EViews 8 (data diolah, 2019) 

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji autokorelasi 

menunjukan nilai Durbin-Watson (DW) yaitu 

sebesar 2,1896. untuk jumlah sampel 60 dan jumlah 

variable sebanyak 4. Sehingga untuk uji autokorelasi 

DU < DW < 4-DU yaitu 1,7274 < 2,189645< 

2,2726. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala autokorelasi pada model regresi.  

Tabel 7 Hasil Uji Regresi dengan  

            Fixed Effects Model 

     
                     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
     

DER -0.519596 0.264086 -1.967527 0.0554 

GROWTH -1.025051 0.710071 -1.443589 0.1559 

ROE 4.489476 0.799786 5.613345 0.0000 

CR -1.100191 0.135767 -8.103529 0.0000 

C 5.638459 0.482621 11.68300 0.0000 

     
        Sumber : EViews 8 (data diolah, 2019) 

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel 

dengan menggunakan fixed effects model diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

PBV = 5,638459 + -0,519596(DER) + -

1,025051(Growth) + 4,489476(ROE)  + -

1,100191(CR) 

   

Hasil Uji t (Parsial) 

Seperti yang telah diketahui bahwa tabel 8, dapat 

menunjukkan hasil pengujian regresi data panel secara 

parsial atau uji t. berikut ini penjelasan dari hasil 

pengujian yang terdapat pada output dari fixed effects 

model : 

1. Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

      Hasil uji dari tabel 4.14 menunjukan bahwa nilai 

thitung DER adalah sebesar -1,967527 sedangkan ttabel 

sebesar -1,67303 (-1,967527 < -1,67303) dengan 

tingkat signifikasi 0,0554 > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial struktur modal 

(DER) berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV). 

2. Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil uji dari tabel 4.14 menunjukan bahwa nilai 

thitung Growth adalah sebesar -1,443589 sedangkan ttabel 

sebesar -1,67303 (-1,443589 > -1,67303) dengan 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probabilitas 

 

DER -0.041569 0.116656 -0.356341 0.7233 

GROWTH 0.048516 0.287561 0.168714 0.8668 

ROE 0.066895 0.358270 0.186718 0.8527 

CR 0.036387 0.080157 0.453941 0.6521 

C 0.361230 0.252533 1.430427 0.1597 



 

 

 
 

 
 

tingkat signifikasi 0.1559 > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial Pertumbuhan 

Perusahaan (Growth) tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 

3. Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil uji dari tabel 4.15 menunjukan bahwa nilai 

thitung ROE adalah sebesar 5,613345 sedangkan ttabel 

sebesar 1,67303 (5,613345 > 1,67303) dengan tingkat 

signifikasi 0,0000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial profitabilitas (ROE) berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 

4. Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil uji dari tabel 4.15 menunjukan bahwa nilai 

thitung CR adalah sebesar -8,103529 sedangkan ttabel 

sebesar -1,67303 (-8,103529 < -1,67303) dengan 

tingkat signifikasi 0,0000 < 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial likuiditas (CR) 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

(PBV). 

 

Hasil Uji F (Simultan) 
Tabel 8 Hasil Uji Fixed Effect Model 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.968996 
    Mean dependent 

var 
4.203892 

Adjusted R-
squared 

0.958427 
    S.D. dependent 
var 

3.419733 

S.E. of 

regression 
0.670972 

   Sum squared 
resid 

19.80896 

F-statistic 91.67871 
    Durbin-Watson 

stat 
2.189645 

Prob( F-

statistic) 
0.000000 

  

  

  

Sumber : EViews 8 (data diolah, 2019) 

Seperti yang telah diketahui bahwa tabel 8, dapat 

menunjukkan hasil pengujian regresi data panel secara 

simultan atau uji F. dimana pada penelitian ini, uji 

hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh debt 

to equity ratio, growth, return on equity dan current 

ratio terhadap price to book value secara simultan atau 

bersama-sama. Hasil dari pengujian menunjukkan 

nilai F-statistics pada penelitian yaitu sebesar 

91.67871 dengan nilai probabilitas di bawah 0.05 

yaitu sebesar 0.000000. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa secara bersama-sama atau simultan terdapat 

pengaruh antara debt to equity ratio, growth, return on 

equity dan current ratio terhadap price to book value. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah diuraikan pada sub sebelumnya mengenai 

“Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, 

Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub 

Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017” maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Struktur modal (Debt to Equity Ratio) secara 

parsial memiliki pengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

2. Pertumbuhan perusahaan (Assets Growth) secara 

parsial tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

3. Profitabilitas (Return On Equity) secara parsial 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

4. Likuiditas (Current Ratio) secara parsial memiliki 

pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Price 

to Book Value) pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

5. Struktur modal (DER), pertumbuhan perusahaan 

(Assets Growth), profitabilitas (ROE) dan 

likuiditas (CR) secara simultan berpengaruh 

terhadap nilai pada perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Nilai Adjusted 

R-Squared sebesar 0.958427. Hasil ini 

menunjukan bahwa pengaruh struktur modal 

(DER), pertumbuhan perusahaan (Growth), 

profitabilitas (ROE) dan likuiditas (CR) terhadap 

nilai perusahaan (PBV) yaitu sebesar 0.958427 

atau 95,8427%. Sedangkan sisanya sebesar 

4,1573% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

model penelitian. 

 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran 

terkait dengan penelitian yang dilakukan mengenai 

“Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, 

Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub 

Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)” sebagai 

berikut: 

1. Sebelum melakukan investasi, sebaiknya calon 

investor melihat komposisi modal perusahaan 

tersebut dengan melihat struktur modalnya karena 

dalam penelitian ini struktur modal (DER) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai 



 

 

 
 

 
 

perusahaan sangat penting karena dengan niali 

perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham. 

2. Bagi perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan 

lagi Pertumbuhan perusahaan (assets growth) 

karena terdapat beberapa perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan aset negatif sehingga 

perusahaan harus lebih mengoptimalkan 

operasional agar tercapai profitabilitas yang baik. 

3. Faktor lain yang harus diperhatikan sebelum 

memutuskan investasi adalah dengan melihat 

pertumbuhan profitabilitasnya. Dalam penelitian 

ini profitabilitas memiliki pengaruh terbesar 

terhadap nilai perusahaan. 

4. Perusahaan juga harus memperhatikan 

likuiditasnya karena dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan 

(Current Ratio/CR) beberapa perusahaan berada 

diatas angka 3, artinya perusahaan tersebut tidak 

mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal 

dan efisien. 

5. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian sejenis diharapkan dapat melakukan 

penelitian secara lebih meluas dengan 

menambahkan variabel independen lainnya, 

menambah periode pengamatan serta menambah 

sampel perusahaan tidak hanya perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman saja, untuk 

memperoleh distribusi data yang lebih baik. 
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