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ABSTRAK 

Fanda Dwi Handayani, NIM 1822100028, Skripsi, Program Studi 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten, “Pengaruh 

Ukuran Perusahaan dan Perputaran Modal Kerja terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Financial Distress sebagai Variabel pemoderasi Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2020”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran 

perusahaan dan perputaran modal kerja terhadap nilai perusahaan dengan financial 

distress sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2020. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Pemilihan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, diperoleh 95 sampel yang memenuhi kriteria sampel 

penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain uji deskriptif, uji validasi, 

uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis meliputi uji analisis regresi berganda, 

analisis regresi moderasi, uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2020, perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020, financial distress 

memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020, dan financial distress tidak 

mampu memoderasi perputaran modal kerja terhadap nilai perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. 

 

Kata kunci: ukuran perusahaan, perputaran modal kerja, nilai perusahaan, 

financial distress 
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ABSTRACT 

Fanda Dwi Handayani, NIM 1822100028, Thesis, Study programs of 

Accounting, Faculty of Economics, Widya Dharma University, “The Effect of  

Firm Size and Working Capital Turnover to Firm value with Financial 

Distress as Moderating Variable at Manufacturing Companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange period 2020.” 

The purpose of this research is to examine the effect of the firm size to firm 

value, working capital turnover to firm value, financial distress in moderating the 

effect of firm size to firm value, and financial distress in moderating the effect of 

working capital turnover to firm value. 

The population of this study were manufacturing companies listed on the 

indonesia stock exchange in 2020. Sample selection using purposive sampling 

technique, obtained 95 samples that meet the criteria of this research sample. The 

analytical methods used include descriptive test, validation test, reliability test, 

classic assumption test which includes normality test, multicollinearity test, 

heteroscedasticity test, and hypothesis testing including multiple regression 

analysis, moderating regression analysis, F test, T test, and test coefficient of 

determination..  

The result of this study indicates that the firm size has a negative significant 

effect to firm value of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange period 2020, working capital turnover has no significant effect to firm 

value of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 

2020. Financial distress moderate the effect of company size to the value of 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2020, and 

financial distress is unable to moderate working capital turnover to the value of 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2020. 

 

Keywords: firm size, working capital turnover, firm value, financial distress 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Corona virus disease yang muncul sejak tahun 2019 atau yang lebih 

dikenal dengan COVID-19 merupakan wabah yang menggemparkan 

seluruh dunia. Kondisi ini membuat aktivitas perekonomian global ikut 

terdampak, bahkan Indonesia juga terkena imbasnya. Menurut Junaedi dan 

Salistia (2020), pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan  

hingga 5,32% yang turut berdampak pada industri manufaktur di Indonesia. 

Penurunan kinerja industri manufaktur secara signifikan terjadi pada 

bulan Maret 2020 yang ditandai dengan melemahnya angka manufakturing 

PMI (Purchasing Manager Index) di angka 45,3 pada Maret 2020 dan terjun 

bebas ke level terendah menjadi 27,5 persen pada April 2020. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan kementerian perindustrian yang menyebutkan 

bahwa kapasitas produksi manufaktur mengalami penurunan hingga 50 

persen. 

Menurut Kusumah (2020), dibutuhkan komitmen dan perjuangan 

bersama dalam menghadapi tantangan global saat ini. Penurunan kapasitas 

produksi manufaktur menyebabkan perusahaan harus menjaga 

kelangsungan hidupnya agar tujuan dari perusahaan tetap tercapai, yang 

mana tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba agar dapat 
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meningkatkan nilai perusahaan serta menyejahterakan pemilik perusahaan 

atau pemegang saham (Suryana dan Rahayu, 2018). 

Nilai perusahaan sering dikaitkan dengan persepsi investor terhadap 

keberhasilan perusahaan yang sering juga dikaitkan dengan harga saham 

(Setiawan dkk. 2021). Nilai perusahaan merupakan nilai aktual per lembar 

saham yang diperoleh apabila aset perusahaan dijual sesuai harga saham. 

Nilai perusahaan akan meningkat apabila harga saham meningkat yang 

ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada 

pemegang saham (Suharli, 2006). Harga saham yang meningkat mampu 

meyakinkan investor atas return saham yang diperoleh. Hal ini menjadi 

dasar tercapainya salah satu tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham. 

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu ukuran perusahaan dan perputaran modal kerja.  Ukuran 

perusahaan merupakan cerminan dari total aset yang dimiliki perusahaan 

(Rudangga dan Sudiarta, 2016). Menurut Macfoedz (1994), pengertian 

ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat membagi besar kecilnya 

perusahaan berdasarkan perhitungan atau faktor antara lain: total aktiva, log 

size, dan nilai saham. Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu: 

perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Ukuran 

perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena 

perusahaan dengan skala besar dapat menarik minat investor untuk 

menanamkan modal. 
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Putra dan Lestari (2016) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

banyak aset cenderung mengundang sentimen positif oleh investor sehingga 

lebih mudah mendapatkan modal. Pernyataan ini juga sejalan dengan 

penelitian Ernawati dan Widyawati (2015), Novari (2016) serta Setiawan 

dkk. (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda yang 

ditunjukkan Indriyani (2017) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Indrayani dkk. 

(2021) dan Suryandani (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

bepengaruh terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, terdapat hasil 

penelitian yang tidak konsisten antara pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan. 

Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah perputaran 

modal kerja. Menurut Kasmir (2008), perputaran modal kerja atau working 

capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur dan menilai 

efektivitas modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Perputaran 

modal kerja dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut melakukan suatu aktivitas produksi. Menurut Indriyani dkk. 

(2018), modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki perputaran modal kerja 

yang tinggi menandakan semakin meningkatnya efektivitas perusahaan 

tersebut. Tingginya perputaran modal kerja, mampu meningkatkan tingkat 
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penjualan perusahaan sehingga laba yang diperoleh akan tinggi. Hasil 

penelitian Setiawan dkk. (2021) menyatakan bahwa perputaran modal kerja 

yang diproksikan oleh working of capital turnover berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Bertolak belakang dengan hasil penelitian 

Indriyani (2018) bahwa perputaran modal kerja berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Warouw (2016) 

menyatakan bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Oleh karena itu, terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten 

antara pengaruh perputaran modal kerja terhadap nilai perusahaan sehingga 

perbedaan ini menarik untuk diteliti kembali. 

Selain ukuran perusahaan dan perputaran modal kerja, financial 

distress juga mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Bringham 

dan Daves (2002) dalam Sofiasani (2016), financial distress dimulai ketika 

perusahaan tidak bisa memenuhi jadwal pembayaran atau ada indikasi 

bahwa perusahaan belum bisa menunaikan kewajiban. Financial distress 

merupakan penurunan kondisi keuangan dan ketidakmampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajibannya. Terjadinya penurunan kondisi keuangan 

menyebabkan investor tidak tertarik untuk berinvestasi ke dalam 

perusahaan tersebut. Investor cenderung menarik dana dari perusahaan yang 

mengalami financial distress sehingga modal perusahaan juga turut 

berkurang dan mengurangi nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian Herlangga dkk. (2020), financial 

distress berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang sama 
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juga dikemukakan oleh Valensia dan Khairani (2019) yang menyatakan 

bahwa financial distress berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

hasil penelitian Tamarani (2015) menyatakan bahwa financial distress tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dalam penelitian ini, financial distress dijadikan sebagai variabel 

moderasi, yang diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah variabel 

independen terhadap variabel dependen. Peneliti meyakini bahwa adanya 

financial distress dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset 

dalam jumlah besar, namun mengalami financial distress kemungkinan 

besar akan membuat investor tidak tertarik untuk berinvestasi karena aset 

perusahaan akan digunakan untuk menutup kewajiban perusahaan. 

Selain itu, peneliti meyakini bahwa financial distress dapat 

memoderasi pengaruh perputaran modal kerja terhadap nilai perusahaan. 

Perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan laba, yang 

berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Namun apabila 

perusahaan mengalami kondisi financial distress, perusahaan akan 

menggunakan modalnya untuk melunasi kewajiban sehingga perputaran 

modal kerja tidak optimal. Hal tersebut menyebabkan turunnya nilai 

perusahaan. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonedia 

(BEI) dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini dikarenakan perusahaan 
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manufaktur cenderung dapat bertahan dari pandemi. Menurut Kemenperin, 

perusahaan manufaktur mengalami penurunan permintaan pada awal tahun 

2020, seperti industri aneka di dalam negeri mengalami penurunan utilitas 

produksi akibat menurunnya permintaan secara global. Namun pada kuartal 

IV tahun 2020, perusahaan manufaktur mulai menunjukkan tren positif. 

Seperti pada industri logam dasar yang tumbuh sebesar 11,46 persen. 

Kemudian disusul oleh industri kimia, farmasi, dan obat-obatan yang 

tumbuh sebesar 8,45 persen disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan 

masyarakat akan obat-obatan pada tahun ini. Permintaan yang tinggi pada 

sektor makanan dan minuman mengalami pertumbuhan sebesar 1,66 persen. 

Sehingga investor masih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan 

manufaktur. 

Penelitian tentang nilai perusahaan telah banyak dilakukan, namun 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penambahan 

variabel pemoderasi yaitu financial distress di mana penelitian tersebut 

masih terbatas. Selain itu, hasil penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan masih dijumpai perbedaan hasil penelitian 

yang berpengaruh positif, negatif, bahkan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini 

sebagai bahan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan 

dan Perputaran Modal Kerja terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Financial Distress sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2020”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut ini. 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020? 

2. Apakah perputaran modal kerja berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020? 

3. Apakah financial distress memoderasi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2020? 

4. Apakah financial distress memoderasi pengaruh perputaran modal kerja 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

tujuan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020. 

2. Untuk menguji apakah perputaran modal kerja berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020. 

3. Untuk menguji apakah financial distress mampu memoderasi pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2020. 
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4. Untuk menguji apakah financial distress mampu memoderasi pengaruh 

perputaran modal kerja terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2020. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan investor dan calon 

investor dalam memprediksi nilai perusahaan melalui ukuran 

perusahaan dan perputaran modal kerja serta bagaimana pengaruh nilai 

perusahaan tersebut jika terjadi financial distress. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai 

bahan pertimbangan kepada perusahaan untuk menilai perusahaan 

melalui ukuran perusahaan dan perputaran modal kerja. Serta 

bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan perputaran modal kerja 

terhadap nilai perusahaan tersebut jika terjadi financial distress. 

3. Bagi Kreditur 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kreditur dalam 

memprediksi nilai perusahaan melalui ukuran perusahaan dan 

perputaran modal kerja serta bagaimana pengaruh ukuran perusahaan 

dan perputaran modal kerja terhadap nilai perusahaan tersebut jika 

terjadi financial distress. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya terutama untuk penelitian yang 

berkaitan dengan ukuran perusahaan dan perputaran modal kerja 

terhadap nilai perusahaan, juga penggunaan financial distress sebagai 

variabel pemoderasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka hasil 

penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2020. Semakin besar 

ukuran perusahaan dapat menunjukkan bahwa hutang yang banyak 

menjadi beban perusahaan, sehingga nilai perusahaan menjadi 

menurun. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset juga 

dapat menunjukkan bahwa komposisi pembentuk aset lebih besar 

berasal dari hutang. Hutang perusahaan yang lebih besar dapat  

menurunkan minat investor yang akan menanamkan modalnya ke 

perusahaan tersebut, sehingga nilai perusahaan menjadi rendah. Hal ini 

terbukti dari  95 perusahaan tersebut diketahui 68 perusahaan 

dinyatakan bahwa hutang lebih besar daripada modal dan sisanya 27 

perusahaan asetnya lebih didanai dari modal sendiri. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian Indriyani (2017) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan.



54 
 

 
 

2. Perputaran modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2020. Hasil 

ini menunjukkan bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Naik turunnya perputaran modal kerja tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. Investor berasumsi bahwa perputaran 

modal kerja bukan menjadi indikator pengukuran nilai perusahaan. Hal 

ini terbukti dari 95 perusahaan yang berada di perusahaan manufaktur 

ditemukan ada sekitar 59 perusahaan yang dimiliki nilai perputaran 

modal kerja dibawah nilai rata-rata dan 36 perusahaan memiliki nilai 

perputaran modal kerja diatas rata-rata. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Warouw (2016) yang menyatakan bahwa peputaran 

modal kerja tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Financial distress mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2020. Financial distress dimulai ketika perusahaan tidak bisa 

memenuhi jadwal pembayaran atau ada indikasi bahwa perusahaan 

belum bisa menunaikan kewajiban. Perusahaan yang memiliki aset 

yang besar akan menurunkan nilai perusahaan. Ketika perusahaan 

mengalami financial distress, maka sesuai temuan yang ada di hipotesis 

1 (ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan) 

bahwa aset tersebut lebih banyak didanai dari dana eksternal yaitu 

hutang kepada pihak kreditor. Sehingga banyaknya hutang ini dapat 

menjadi beban bagi perusahaan karena perusahaan harus menutup 
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hutang tersebut dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Hal ini terbukti dari  95 perusahaan tersebut diketahui  68 

perusahaan dinyatakan bahwa hutang lebih besar daripada modal dan 

sisanya 27 perusahaan asetnya lebih didanai dari modal sendiri. Hasil 

penelitian ini dikembangkan dari hasil penelitian Valensia dkk. (2019) 

dan Herlangga dkk. (2020) yang menyatakan bahwa financial distress 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dalam penelitian ini, aset perusahaan yang besar berasal dari hutang 

sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya ke 

perusahaan tersebut sehingga menyebabkan nilai perusahaan menjadi 

menurun. Ketika perusahaan mengalami kondisi financial distress, 

maka hutang perusahaan terlalu tinggi dan ketika perusahaan tidak 

mampu melunasi kewajibannya dapat semakin menurunkan minat 

investor untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut. Dari penjelasan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa financial distress memperkuat pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hal ini diduga tingginya 

risiko kebangkrutan perusahaan dapat dilihat dari tingginya hutang 

yang digunakan perusahaan tersebut. 

4. Financial distress tidak mampu memoderasi pengaruh perputaran 

modal kerja terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2020. Hal ini kemungkinan disebabkan perusahaan 

menggunakan modal kerja untuk meningkatkan aktivitas produksinya 

sehingga dapat meningkatkan aset. Perusahaan akan menggunakan 
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dana lain seperti dana dari penjualan aset untuk menutup kewajibannya 

sehingga tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dari penjelasan diatas 

didukung dengan adanya temuan bahwa dari 95 perusahaan yang 

berada di Perusahaan Manufaktur ditemukan ada sekitar 63 perusahaan 

yang memiliki nilai perputaran modal kerja dibawah rata-rata dan 32 

perusahaan memiliki nilai perputaran modal kerja diatas rata-rata 

sehingga rendahnya financial distress perusahaan yang ada di 

Perusahaan Manufaktur tidak mampu memoderasi rendahnya 

perputaran modal kerja terhadap rendahnya nilai perusahaan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

investor dan calon investor dalam memprediksi nilai perusahaan 

melalui ukuran perusahaan yang telah dibuktikan mampu berpengaruhi 

negatif terhadap nilai perusahaan. Investor dan calon investor 

sebaiknya berhati-hati dalam berinvestasi dan memilih perusahaan 

yang tepat untuk dijadikan tempat berinvestasi supaya terhindar dari 

hal-hal yang tidak diinginkan. Semakin besar ukuran perusahaan ini 

akan menurunkan nilai perusahaan. Artinya perusahaan perlu 

mewaspadai bahwa ketika ukuran perusahaan tinggi maka akan 

menurunkan nilai perusahaan.  
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai 

bahan pertimbangan kepada perusahaan untuk memperhatikan ukuran 

perusahaan yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan 

sebaiknya juga melakukan tindakan yang mampu meminimalisir risiko 

financial distress agar tidak berdampak pada nilai yang dimiliki 

perusahaan. Bahwa ketika perusahaan mengambil kebijakan hutang 

semakin tinggi dibandingkan modal yang perusahaan miliki untuk 

mendanai kegiatan-kegiatan perusahaan maka perusahaan perlu 

mewaspadai bahwa itu akan menurunkan nilai perusahaan. Misalkan, 

aset tersebut harus dilihat komposisinya proporsi yang optimal antara 

hutang dan modal itu bisa mencapai sehingga tidak akan menurunkan 

nilai perusahaan. 

3. Bagi Kreditur 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kreditur dalam 

memprediksi nilai perusahaan melalui ukuran perusahaan dan serta 

bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

tersebut jika terjadi financial distress. Bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kreditur perlu 

mewaspadai dimana kemungkinan komposisi pembentukan aset yang 

didanai dari hutang itu akan menurunkan nilai perusahaan. Sehingga 

kreditur diharapkan dapat lebih memberikan suatu penawaran-

penawaran dimana itu bisa penawaran tentang pinjaman yang optimal. 
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Sehingga pihak kreditur mampu memberikan saran terbaik untuk 

berapa jumlah pinjaman yang bisa diberikan kepada pihak perusahaan, 

maka akan mengoptimalkan aset perusahaan.  

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menambahkan 

periode tahun penelitian agar diperoleh hasil yang lebih baik dan 

mampu memberikan referensi yang lebih aktual. Peneliti selanjutnya 

disarankan agar mencari informasi terkait variabel-variabel yang 

relevan untuk diuji terkait dengan pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan dan dapat menambahkan variabel. Variabel yang diduga 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan hasil uji 

koefesien determinasi, ditemukan sebesar 4,3 dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang dijelaskan oleh ukuran 

perusahaan dan perputaran modal kerja sebesar 95,7%  dijelaskan oleh 

faktor lain. Seperti Profitabilitas (Ernawati,2015), Struktur Modal 

(Setiawan, 2021), dan Kebijakan Dividen (Lestari, 2016). 
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