
 
 

 

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN 

LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN 

UKURAN PERUSAHAAN  

SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

 (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2020) 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh 

Gelar Sarjana Akuntansi 

 

Peminatan: 

Akuntansi Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh: 

NINA SULISTYAWATI 

NIM. 1522100893 

 

FAKULTAS EKONOMI 

  UNIVERSITAS WIDYA DHARMA 

KLATEN 

2022



 

ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 
  

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN 

LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN 

UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL 

MODERASI 

(Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2020) 

 

Diajukan oleh: 

NINA SULISTYAWATI 

NIM. 1522100893 

 

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan 

Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma 

Pada tanggal ............................ 

 
 

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping 

  

  

  

Agung N. Jati,S.E.,M.Si.,M.Pd.,Ak.,CA. Titik Purwanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. 

NIDN. 0620017001 NIDN. 0605127603 

Mengetahui 

Ketua Program Studi Akuntansi 

 

Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA. 

NIDN. 0620017001 



 

iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN LIKUIDITAS 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

(Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2020) 

Diajukan oleh: 

NINA SULISTYAWATI 

NIM. 1522100893 

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma 

dan diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar 

Sarjana Akuntansi 

Pada tanggal .......................... 

Ketua        Sekretaris 

 

 

  

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc.                 . Dandang Setyawanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. 

NIDN. 0207055601     NIDN. 0619076801 

Penguji I          Penguji II 

 

  

Agung N. Jati,S.E.,M.Si.,M.Pd.,Ak.,CA.  Titik Purwanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA 

NIDN. 0620017001 NIDN. 0605127603 

  

Disahkan 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc. 

NIDN. 0207055601 



 

iv 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini. 

Nama   : Nina Sulistyawati 

NIM   : 1522100893 

Program Studi  : Akuntansi 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul: 

“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN LIKUIDITAS 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020)” adalah benar-benar karya saya 

sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi 

tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 

Apabila dikemudian hari terbukti persyaratan saya tidak benar, saya bersedia 

menerima sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar yang 

saya peroleh dari skripsi ini. 

Klaten,  Juli 2022 

Yang membuat pernyataan 

 

 

Nina Sulistyawati 

 

 

 



 

v 
 

MOTTO 

 

Jangan melihat masa lalumu, karena engkau akan bersedih. Jangan takut pada 

masa depanmu, karena kelak engkau akan gagal. Namun tinggalkan rasa sedihmu 

dan bergembiralah, serta bertawakal kepada Allah SWT, maka engkau akan 

berhasil  

(Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf) 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap ”. 

(Q.S. Al-Insyirah, 6-8) 

 

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 

dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 

(Thomas Alfa Edison) 
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ABSTRAK 

 

Nina Sulistyawati, NIM. 1522100893, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, “PENGARUH PROFITABILITAS, 

LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

(Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 

2020)”. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan, (2) pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan, (3) pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, (4) peran ukuran 

perusahaan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, 

(5) peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan, (6) peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap nilai perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode 

purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 53 perusahaan. Metode 

analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji 

interaksi/MRA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

namun likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan ukuran perusahaan terbukti mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, 

leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan.. 

Kata kunci: profitabilitas, leverage, likuiditas, nilai perusahaan, ukuran 

perusahaan. 
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ABSTRACK 

 

Nina Sulistyawati, NIM. 1522100893, Accounting Study Program, Faculty 

of Economics, Widya Dharma University Klaten, "INFLUENCE OF 

PROFITABILITY, LEVERAGE AND LIQUIDITY ON COMPANY VALUE WITH 

COMPANY SIZE AS A MODERATING VARIABLE (Empirical Study on the 

Consumer Goods Industry Sector Listed on the IDX in 2020)".  

The main objectives of this study are to examine (1) the effect of profitability 

on firm value, (2) the effect of leverage on firm value, (3) the effect of liquidity on 

firm value, (4) the role of firm size in moderating the effect of profitability on firm 

value, (5) the role of firm size in moderating the effect of leverage on firm value, 

(6) the role of firm size in moderating the effect of liquidity on firm value.  

The sampling technique in this study was purposive sampling method with 

a total sample of 53 companies. Methods of data analysis using multiple linear 

regression analysis and interaction test/MRA.  

The results showed that profitability had a positive effect on firm value, 

leverage had a positive effect on firm value, but liquidity had no significant effect 

on firm value. While the size of the company is proven to be able to moderate the 

effect of profitability, leverage and liquidity on firm value.  

 

Keywords: profitability, leverage, liquidity, firm value, firm size 
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BAB I 

  PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengertian perusahaan menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1997 

adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus 

menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang 

diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia. Berdirinya suatu perusahaan memiliki 

tujuan yang jelas sesuai dengan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. 

Tujuan utama dari setiap perusahaan adalah memaksimalkan laba, 

mengusahakan pertumbuhan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

Tujuan perusahaan jangka pendek yaitu mendapatkan laba maksimal dengan 

sumber daya yang ada, sedangkan dalam jangka panjang tujuan utama 

perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat 

memberikan pengaruh terhadap persepsi investor, karena nilai perusahaan akan 

menggambarkan kinerja dan keadaan perusahaan. Bagi perusahaan yang belum 

go public nilai perusahaan merupakan sejumlah biaya yang bersedia 

dikeluarkan oleh calon pembeli jika perusahaan tersebut dijual, sedangkan bagi 

perusahaan yang sudah go public nilai perusahaannya dapat dilihat dari 

besarnya nilai saham yang ada di pasar modal (Husnan, 2013). Dengan 
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demikian, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat 

profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Munawir (2016) menyatakan bahwa 

profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tetentu. Apabila perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi 

maka saham perusahaan akan banyak diminati oleh investor. Jika profitabilitas 

suatu perusahaan baik maka para stakeholders yaitu kreditur, supplier dan 

investor dapat melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari 

hasil penjualan dan investasi perusahaan.  

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan Return 

On Asset (ROA). Alasan menggunakan ROA karena rasio ini dapat mengukur 

efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memenfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan. Sehingga investor dapat 

mengetahui tingkat pengembalian dari modal yang diinvestasikan. Semakin 

tinggi ROA berarti semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan dan semakin baik pula nilai suatu perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Andarwati (2018), Aji dan Atun (2019), dan Sari dan Baskara 

(2019) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Thaib dan Dewantoro 

(2017) Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  
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Wiagustini (2014) menyatakan bahawa Leverage adalah kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjang atau dengan kata lain mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan hutang. Leverage tinggi menunjukkan hutang tinggi sehingga hutang 

yang tinggi menarik investor dan menganggap dengan penggunaan hutang 

tersebut akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Dalam penelitian ini, 

Leverage diukur dengan menggunakan Debt Asset Ratio (DAR). Alasan 

menggunakan DAR karena rasio ini menggunakan aktiva sebagai pembanding 

dari utang perusahaan yang mungkin memiliki resiko dan pengembalian yang 

akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi 

perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari hutang maka semakin 

tinggi pula nilai perusahaan yang dimiliki perusahaan tersebut. Penelitan yang 

dilakukan oleh Yanti dan Abundanti (2019) menujukkan bahwa Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Munawir (2016) menyatakan bahwa likuiditas menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang 

harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan pada saat ditagih. Dalam penelitian ini, likuiditas diukur 

dengan meggunakan Cash Ratio. Alasan menggunakan Cash Ratio karena 

rasio ini memperlihatkan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendekya dengan melibatkan kas sebagai acuannya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Thaib dan Dewantoro (2017) menunjukkan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Andarwati (2018) 



4 
 

 
 

mennjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Dan dalam penelitian Lumoly, dkk (2018) menujukkan 

bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Nilai Perusahaan erat kaitannya dengan ukuran perusahaan. Yang 

dimaksud dengan ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat 

dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai total aset. Ukuran 

perusahaan juga merupakan cerminan total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai 

perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang 

mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung 

memiliki kondisi yang lebih stabil. Selain itu perusahaan besar akan lebih 

mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. 

Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan 

(Basyaib, 2007) 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan melihat besar 

Ln (total asset) perusahaan tersebut. Alasan menggunakan Ln (total asset) 

karena dapat digambarkan bahwa aset adalah harta kekayaan atau sumber daya 

yang dimiliki perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan 

memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang 

dicapai dan akan mempengaruhi profitabilias perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nur (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan signifikan 

memoderasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. 
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Sedangkan, penelitian Manan (2019) menunjukkan bahwa Solvabilitas dengan 

proksi DAR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusa-haan. 

Pemilihan terhadap variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan pada penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian 

terdahulu. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata masih banyak 

ditemukan perbedaan hasil dari tiap variabel yang diuji, sehingga penelitian ini 

ingin menguji kembali beberapa variabel profitabilitas, leverage, likuiditas dan 

ukuran perusahaan yang masih mengalami ketidakkonsistenan dalam 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Alasan penelitian ini mengambil objek penelitian pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi karena pada perusahaan sektor ini mempunyai 

kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Selain itu sektor industri barang 

konsumsi menjadi penggerak utama dalam peyerapan tenaga kerja. Dengan 

perkembangan perusahaan yang pesat dan cepat maka perusahaan dapat 

menghasilkan laba yang tinggi sehingga investor semakin percaya bahwa jika 

modal yang ditanamkan di perusahaan tersebut akan mendapatkan tingkat 

pengembalian sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Putu Chantika Putri, 

analis NH Korindo Sekuritas Indonesaia. Mengutip data Bursa Efek Indonesia 

(BEI), kinerja sektor cunsomer turun 19,17 persen sepanjang kuartal I/2020. 

Penurunan ini merupakan yang paling tipis dibandingkan sektor lainnya. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul penelitian dengan judul penelitian 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020? 

2. Apakah Leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor 

indutri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020? 

4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2020? 

5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh Leverage terhadap nilai 

perusahaan pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020? 

6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020? 

 

 

 



7 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2020. 

2. Untuk menguji apakah Leverage berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2020. 

3. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada sektor indutri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2020. 

4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2020. 

5. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh Leverage 

terhadap nilai perusahaan pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI tahun 2020. 

6. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap nilai perusahaan pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI tahun 2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

betikut ini. 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi 

kepada investor agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada 

saat akan menanamkan modalnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam upaya peningkatan nilai 

perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan menambahkan informasi dalam melakukan 

pengembangan penelitian atau penelitian lanjutan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut ini. 

1. Hasil dari analisis regresi linear berganda diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,455 

dengan nilai signifikan sebesar 0,018 < 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini dikarenakan profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan yang bagus sehingga baik investor maupun calon investor 

akan merespon positif perusahaan. Tingginya laba yang dihasilkan 

perusahaan akan meningkatkan permintaan saham yang akan 

mengakibatkan harga saham menjadi tinggi sehingga nilai perusahaan 

juga akan tinggi. 

2. Hasil dari analisis regresi linear berganda diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,915 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan bahwa peningkatan rasio leverage dalam hal ini cenderung 

mengarah kepada berita baik karena peningkatan hutang tersebut 

merefleksikan kemampuan manajemen untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Apabila sinyal baik tersebut diterima maka perusahaan 
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dianggap mampu menunjukkan kualitas perusahaan yang baik dan 

ketidakpastian investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut akan 

berkurang. 

3. Hasil dari analisis regresi linear berganda diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,153 

dengan nilai signifikan sebesar 0,254 < 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Tidak berpengaruhnya likuiditas terhadap nilai perusahaan dikarenakan 

besarnya tingkat likuiditas tidak memberikan dampak apapun ke 

investor. Investor cenderung akan melihat pertumbuhan perusahaan 

berdasarkan profit yang dihasilkan bukan dari besarnya likuiditas 

perusahaan. Selain itu tidak berpengaruh signifikannya likuiditas 

terhadap nilai perusahaan dimungkinkan karena current ratio yang 

terlalu besar merupakan hal yang tidak produktif karena rawan 

penyimpangan penggunaan dana yang ada atau banyak dana yang 

menganggur yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, 

adanya piutang tak tertagih dan persediaan yang belum dijual dapat 

menyebabkan tingginya current ratio. Jika hal tersebut lebih 

mendominasi komponen aktiva lancar lainnya tentunya ini berdampak 

pada current ratio perusahaan akan tinggi dan seolah-olah perusahaan 

berada dalam kondisi yang likuid. 

4. Hasil dari analisis regresi linear berganda dengan variabel moderasi (uji 

interaksi/MRA) menunjukkan bahwa nilai signifikan interaksi antara 

profitabilitas (ROA) dengan ukuran perusahaan sebesar 0,000 < 0,05 
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maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

nilai ROA yang tinggi menunjukkan profitabilitas yang tinggi pada 

perusahaan tersebut. Profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada 

kinerja keuangan yang tinggi dan menjadi sinyal positif bagi investor 

sehingga terjadi kenaikan pada harga saham dan peningkatan nilai 

perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

dikarenakan kontribusi peningkatan laba dapat memberikan indikasi bagi 

pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi dan 

gambaran prospek perusahaan yang semakin baik karena adanya potensi 

peningkatan keuntungan atas jumlah modal yang disediakan oleh pemilik 

perusahaan. Dan semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka dapat 

menurunkan nilai perusahaan ketika profitabilitas rendah. Semakin besar 

ukuran perusahaan, akan meningkatkan profitabilitasnya, sementara 

ukuran perusahaan juga mempengaruhi nilai perusahaan, disamping 

profitabilitas itu sendiri. 

5. Hasil dari analisis regresi linear berganda dengan variabel moderasi (uji 

interaksi/MRA) menunjukkan bahwa nilai signifikan interaksi antara 

leverage (DAR) dengan ukuran perusahaan sebesar 0,000 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat 

pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

mengindikasi bahwa leverage dengan proksi DAR (Debt to Assets Ratio) 

merupakan rasio utang yang menunjukkan presentase aset yang dibiayai 
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dengan utang, apabila semakin tinggi rasionya maka semaikin tinggi resiko 

keuangannya. DAR biasanya digunakan oleh pihak kreditur untuk 

menentukan jumlah utang dalam suatu perusahaan. DAR juga digunakan 

oleh pihak investor untuk memastikan bahwa perusahaan aman melakukan 

investasi dan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan 

jangka panjang, serta dapat menghasilkan return saham. Perusahaan yang 

berukuran besar yang terlihat dari aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki oleh 

perusahaan akan digunakan untuk membiayai seluruh kewajiban jangka 

pendek dan jangka panjang perusahaan. 

6. Hasil dari analisis regresi linear berganda dengan variabel moderasi (uji 

interaksi/MRA) menunjukkan bahwa nilai signifikan interaksi antara 

likuiditas (CR) dengan ukuran perusahaan sebesar 0,000 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat 

pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

mengindikasi bahwa konsep likuiditas diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan untuk melunasi sejumlah hutang jangka pendek. Perusahaan 

yang dapat melunasi hutang saat jatuh tempo dapat menarik perhatian 

investor serta mendapatkan kepercayaan dari kreditor. Investor merasa 

yakin jika perusahaan termasuk perusahaan likuid yaitu menandakan minim 

dalam permasalahan keuangan yang terjadi. Perusahaan yang mempunyai 

nilai likuiditas baik akan dikatakan memiliki kinerja yang baik oleh para 

investor dan juga akan mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar 

ukuran perusahaan maka tingkat likuiditas semakin tinggi. Tingginya 

tingkat likuiditas dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi 
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sehingga permintaan saham meningkat. Tingginya nilai saham 

mencerminkan nilai perusahaan yang meningkat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan simpulan di atas, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor, diharapkan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya seperti profitabilitas 

dan leverage, karena hasil dari penelitian ini likuiditas terbukti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan untuk terus meningkatkan 

profitabilitas perusahaan dari tahun ke tahun agar dapat memberikan 

kepercayaan bagi investor maupun calon investor. Selain itu, 

perusahaan diharapkan mampu mengelola aset, terkhusus aset yang 

dibiayai dengan utang dengan optimal agar ketidakpastian investor 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut akan berkurang dan 

perusahaan dapat memakmurkan pemegang saham.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut ini.  

a. Menambah variabel penelitian, karena masih terdapat beberapa 

variabel lainnya yang juga mempengaruhi nilai perusahaan 

misalnya struktur modal, kebijakan dividen dan variabel 

lainnya.  
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b. Menambah objek penelitian agar penelitian dapat memprediksi 

hasil penelitian di masing-masing sektor perusahaan mengenai 

nilai perusahaan.  

c. Menambah periode penelitian sehingga mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih akurat dan dapat membandingkan hasil 

penelitian dari tahun ke tahun.  
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