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PENDAHULUAN 

Perusahaan merupakan suatu lembaga ekonomi yang memiliki tujuan 

jangka pendek yaitu menggunakan sumber daya yang ada untuk memperoleh laba 

maksimal serta tujuan jangka panjang yakni memaksimalkan nilai perusahaan 

(Anisyah dan Purwohandoko, 2017). Sejalan dengan perkembangan perekonomian 

yang sangat cepat di era industrialisasi sekarang ini menyebabkan persaingan di 

dunia usaha yang semakin kompetitif. Dengan demikian, perusahaan juga dituntut 

agar menaikkan daya saingnya. Persaingan yang semakin naik di tingkat domestik 

maupun internasional mewajibkan perusahaan agar mendapatkan dan menjaga laba 

kompetitifnya, yang didapat melalui peningkatan aktivitas  operasional serta 

mencermati finansial perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan suatu pencapaian kondisi yang diperoleh 

perusahaan sebagai bentuk kepercayaan pihak-pihak berkepentingan terhadap 

perusahaan sesudah melalui berbagai proses, sejak perusahaan didirikan hingga 

sekarang ini (Nurrahman et al., 2018). Terkait dengan hal tersebut, manajemen 

keuangan memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan perencanaan, 

analisis, serta pengontrolan aktivitas keuangan dalam meraih tujuan perusahaan. 

Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan nilai perusahaan 

untuk menaikkan kinerja perusahaan. Dengan tercapainya nilai perusahaan yang 

tinggi maka akan diikuti juga oleh kemakmuran pemegang saham yang tinggi 

(Anisyah & Purwohandoko, 2017). Hal ini dapat tercermin dari harga sahamnya. 

Semakin tinggi harga saham dalam suatu perusahaan, semakin tinggi juga nilai 

perusahan tersebut. 
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Dalam berinvestasi, nilai perusahaan menjadi fokus utama untuk 

pengambilan keputusan oleh investor (Nurminda et al., 2017). Nilai perusahaan 

akan menjadi pedoman para investor dalam memandang seberapa besar nilai dalam 

perusahaan yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk berinvestasi. 

Nilai perusahaan yang positif dapat menyebabkan perusahaan akan dinilai baik oleh 

investor, sedangkan nilai perusahaan yang buruk akan membuat perusahaan dinilai 

buruk oleh investor. Tyas (2017) menyampaikan bahwa naiknya nilai perusahaan 

dipandang sebagai sebuah prestasi yang mencerminkan naiknya kemakmuran bagi 

pemegang saham. Hal ini didapat dari keuntungan per lembar saham yang diperoleh 

dari investasi. 

Tujuan pokok dari perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. 

Harga pasar saham akan memperlihatkan nilai perusahaan. Kesepakatan yang 

terjadi antara permintaan dan penawaran investor di pasar modal akan menciptakan 

harga saham. Nilai perusahaan dapat memberi kesejahteraan pada pemilik saham 

dengan maksimal jika harga saham perusahaan naik. Kesejahteraan pemilik 

perusahaan akan semakin meningkat jika harga sahamnya semakin tinggi. Pasar 

modal di Indonesia meliputi berbagai perusahaan dalam bermacam sektor. Indeks 

Harga Saham dari setiap sektor yang tercatat di BEI diinput dalam IHSS. IHSS 

adalah parameter utama yang menunjukkan pergerakan harga saham tiap sektor, 

sedangkan IHSG merupakan indeks yang menggambarkan keadaan harga saham 

dari semua perusahaan yang terdaftar di BEI (Ramdhonah et al., 2019). 

Menurut data Indonesia Mining Association, Indonesia menempati urutan 

ke-6 terbesar dalam negara yang kaya akan tambang. Peringkat tersebut membuat 

perusahaan-perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang sudah tercatat di 

BEI berpeluang semakin tinggi daripada sektor lainnya dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Salah satunya, dapat dilihat dari para investor yang tidak banyak 

pertimbangan dalam menanamkan modal di perusahaan tersebut. Akan tetapi saat 

data  memperlihatkan bahwa IHSS pertambangan yang dalam sektor primer ini 

kerap  mengalami naik turun, bahkan kerap terjadi penurunan, hal tersebut menjadi 

perhatian utama perusahaan karena dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

(Ramdhonah et al., 2019). 
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Pergerakan IHSS dari 6 perusahaan yang tercatat di BEI dan LQ45 dari periode 

2015-2020 dapat terlihat dalam grafik  berikut ini: 

     Sumber : https://finance.yahoo.com/, diolah 2021. 

Gambar 1. IHSS tahun 2016-2020 

 

Berdasarkan grafik 1, dapat terlihat bahwa IHSS pada 6 perusahaan sektor 

pertambangan mengalami fluktuatif dari tahun 2016 - 2020. Khususnya pada 

perusahaan Indo Tambangraya Megah (ITMG) mengalami penurunan yang 

signifikan pada tahun 2019 sebesar 53,1%, meskipun terjadi kenaikan kembali pada 

tahun 2020, namun kurang optimal sebab IHSS pertambangan masih belum 

menggapai lagi IHSS seperti di tahun 2018 yang sangat tinggi. Penyebab terjadinya 

penurunan pada sektor pertambangan, khususnya perusahaan Indo Tambangraya 

Megah (ITMG) adalah karena adanya ketidakpastian kebijakan impor dan 

penurunan permintaan batu bara, serta pengurangan impor dari beberapa negara 

yang membuat kinerja keuangan perusahaan terus tertekan. 

Karena pentingnya nilai perusahaan, penelitian ini ingin mengkaji fenomena 

yang dapat menjadi faktor penentu nilai perusahaan. Profitabilitas menjadi salah 

satu komponen penting dalam suatu perusahaan. Sebab dalam kelangsungan hidup 

sebuah perusahaan perlu ada dalam keadaan yang menguntungkan maupun profit. 

Profitabilitas pada perusahaan dapat  berpengaruh terhadap kebijakan para investor 

untuk menjalankan aktivitas investasinya, melalui penanaman modal dalam 
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mengoptimalkan usahanya. Ukuran  profitabilitas dapat berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Semakin luas kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan, 

maka dapat menghasilkan nilai perusahaan yang semakin tinggi dalam 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Profitabilitas menjadi salah satu hal 

penting pada perusahaan sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan usaha 

perusahaan dalam jangka panjang. Hal tersebut disebabkan karena profitabilitas 

dapat menggambarkan apakah perusahaan memiliki peluang yang baik di masa 

mendatang atau tidak.  

Meningkatkan nilai perusahaan merupakan sebuah pencapaian perusahaan 

yang telah selaras dengan kehendak serta ekspektasi para pemilik perusahaan, 

karena meningkatnya nilai perusahaan dapat berpengaruh terhadap kemakmuran 

pemilik perusahaan (Virna et al., 2019). Investor melihat jika profitabilitas memiliki 

nilai objektif dalam pemilihan keputusan investasi. Investor dapat mengetahui 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam pemilihan investasi serta 

pembayaran dividen tunai maupun sahamnya pada investor dibandingkan dengan 

profitabilitas perusahaan. Hal tersebut akan memicu semakin tingginya harga 

saham. Sebab investor akan tertarik pada saham perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah 

(Anisyah & Purwohandoko, 2017). 

Menurut Munawir (2017) profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan keuntungan pada suatu periode, yang dapat dinilai 

dari keberhasilan perusahaan serta kemampuan menggunakan aktivanya secara 

produktif dengan perbandingan diantara keuntungan yang didapatkan pada sebuah 

periode dengan total aktiva maupun total modal perusahaan tersebut. Profitabilitas 

dipandang menjadi suatu informasi perusahaan yang dapat menjadi pertanda bagi 

para investor supaya tertarik dan ingin berinvestasi di perusahaan saat respon pasar 

menanggapi dengan positif sinyal dari yang diterbitkan perusahaan kemudian dapat 

menaikkan nilai perusahaan. Pentingnya profitabilitas untuk menaikkan nilai 

perusahaan sudah terbukti dari berbagai penelitian sebelumnya, antara lain 

penelitian yang dilaksanakan oleh Dewi dan Sudiartha (2017) dan Ramdhonah et 

al. (2019) yang membuktikan jika secara positif profitabilitas mempengaruhi nilai 
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perusahaan. Namun pada penelitian yang dilaksanakan oleh Lulu Meivinia (2018) 

mengatakan jika profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Leverage adalah pemakaian hutang oleh perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas operasionalnya. Sjahrian dalam Satriana (2017) menyatakan leverage 

didefinisikan sebagai pemakaian perusahaan atas aktiva dan sumber dana yang 

bersifat biaya tetap, yaitu dengan sumber dana yang didapat dari kredit akibat 

adanya bunga selaku beban tetap, yang bertujuan untuk menaikkan laba potensial 

pemilik saham. Leverage dapat menjadi sebuah alat yang digunakan dalam 

menaikkan modal sebagai upaya menaikkan laba perusahaan. Perusahaan 

menggunakan hutang selaku pembiayaan operasionalnya dengan ekspektasi dapat 

menaikkan kinerja perusahaan serta mendapatkan keuntungan maksimal untuk 

mensejahterakan pemilik saham.  

Di sisi lain, peningkatan leverage dapat menaikkan risiko arus laba untuk 

pemilik saham biasa. Investor akan dihadapkan dengan trade off diantara risiko 

serta hasil return yang diinginkan. Pengelolaan leverage sangat penting, karena 

keputusan pada pemakaian hutang yang besar dapat menaikkan nilai perusahaan 

akibat terdapat pengurangan dari pajak penghasilan. Besarnya hasil pengembalian 

dapat membuat harga saham menjadi tinggi, sedangkan rendahnya hasil 

pengembalian dapat menjadikan harga saham menjadi rendah dan akan 

berpengaruh juga pada nilai perusahaan. Perusahaan yang terlalu sering 

menggunakan hutang pembiayaannya dinilai kurang sehat, sebab jika hutang 

perusahaan lebih besar dari aset perusahaan dapat menaikkan risiko perusahaan. 

Risiko yang tinggi menjadikan investor lebih berhati-hati untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut. 

Disamping dua variabel diatas, pada penelitian ini juga menggunakan 

variabel ukuran perusahaan. Jumlah aset yang dimiliki sebuah perusahaan 

memperlihatkan ukuran perusahaan. Jumlah aset yang terdapat dalam sebuah 

perusahaan akan menjadi gambaran dari ukuran perusahaan. Perusahaan akan 

semakin mudah dalam mendapatkan dana internal ataupun dana eksternal jika 

ukuran perusahaan besar dan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan tersebut. Banyak perusahaan besar sudah memberikan motivasi dalam 
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menaikkan pertumbuhan ekonomi perusahaan, maka diharapkan dapat menaikkan 

nilai perusahaan (Ramdhonah et al., 2019). 

Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang dapat mengkategorikan 

perusahaan sebagai perusahaan besar maupun kecil berdasarkan macam- macam 

metode, seperti total aktiva maupun total aset perusahaan, nilai pasar saham, rerata 

tingkat penjualan serta penjualan. Total aset yang ada dalam sebuah perusahaan 

akan memperlihatkan jika perusahaan tersebut sudah menggapai ke jenjang dewasa, 

di mana pada jenjang ini arus kas perusahaan sudah positif serta dinilai memiliki 

peluang yang baik dalam kurun waktu yang semakin panjang. Di samping itu 

menunjukkan perusahaan relatif semakin stabil serta semakin mampu menciptakan 

profit perusahaan dengan jumlah aset yang sangat kecil (Setiawan et al., 2021). 

Penciptaan ukuran perusahaan yang semakin tinggi akan berkaitan juga dengan 

penerapan keputusan pendanaan sebuah perusahaan, di mana hal ini berguna untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan (Suwardika dan Mustanda, 2017). 

Terdapat beberapa penelitian mengenai nilai perusahaan, diantaranya yaitu 

penelitian Nurminda et al. (2017) yang menyatakan bahwa secara parsial 

profitabilitas (ROE) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV), 

sedangkan leverage (DER) dan ukuran perusahaan (Ln.Aset) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Ramdhonah et al. (2019) yang 

membuktikan jika secara parsial struktur modal memiliki pengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Serta 

penelitian lain juga dilakukan oleh Dewi & Sudiartha (2017) dan Hertina et al. 

(2019) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian oleh Thaib dan 

Deantoro (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Beberapa penelitian sudah dilakukan terkait faktor yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan namun hasilnya masih bervariatif, yakni ada beberapa 

faktor yang masih berpengaruh positif atau negatif bahkan tidak berpengaruh. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nurminda et al. (2017), 
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yang mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terletak pada 

objek yang diteliti. Jika pada penelitian Nurminda et al. (2017) mengambil objek 

studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang dan Konsumsi yang terdaftar 

di BEI periode 2012-2015, sedangkan pada penelitian ini mengambil objek studi 

pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.  

Dasar pemilihan dari objek perusahaan pertambangan ini yaitu karena 

kegiatan industri dan pertambangan di Indonesia yang melaju semakin pesat, di 

mana sektor pertambangan berperan penting sebagai penyedia sumber energi bagi 

pertumbuhan ekonomi negara, termasuk Indonesia, seperti contohnya kelimpahan 

komoditas gas dan minyak bumi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Perusahaan pertambangan menjadi sektor yang mempunyai nilai kapitalisasi yang 

lebih tinggi dibandingkan sektor lain sehingga menjadikan sektor pertambangan 

tersebut sebagai sektor kuat yang disukai investor saat ini (Anisyah dan 

Purwohandoko, 2017). Namun saat ini di Indonesia sedang dilanda wabah penyakit 

Covid-19 yang memiliki imbas negatif di berbagai sektor, tidak terkecuali pada 

harga saham. Diinformasikan dalam berita Suara.com, dengan mengutip data dari 

Mirae Asset Sekuritas, setidaknya terdapat 13 saham emiten tambang yang 

menorehkan kinerja perusahaan paling jelek sepanjang masa di tahun 2020 ini 

akibat dari Covid-19. Penurunan paling tajam dialami oleh (PGAS) turun mencapai 

72% sepanjang Januari hingga Maret dari awalnya 2500 ke level 695 diikuti oleh 

ADRO (-51%) PGAS (- 72%) MEDC (-63%) dan saham lainnya. 

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu ingin menguji apakah profitabilitas, leverage dan ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2020. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh profitabilitas, 

leverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan serta menguji kembali 

perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Manfaat penelitian secara teoritis yakni diharapkan mampu memberikan 

dan memperkuat penelitian empiris terkait dengan pengaruh profitabilitas,  leverage 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan terkhususnya sektor 

pertambangan. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yakni dapat digunakan 
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pihak perusahaan dan investor yang memiliki keinginan berbisnis atau berinvestasi 

pada perusahaan dan pihak lain yang terkait sebagai bahan pertimbangan dan 

tambahan informasi sebelum berinvestasi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Teori Sinyal 

 Brigham dan Houston berpendapat bahwa teori sinyal merupakan suatu 

tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dengan tujuan memberi 

petunjuk bagi investor terkait bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan (Aida Sofiatin, 2020). Teori sinyal ini akan menjelaskan mengapa 

perusahaan terdorong untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan 

kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan memberikan informasi tersebut 

adalah karena terdapat asimetri informasi di mana pihak perusahaan mengetahui 

lebih banyak informasi terkait perusahaan dan prospek yang akan datang 

dibandingkan pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi pihak luar 

terkait perusahaan dapat menyebabkan mereka memberikan harga yang lebih 

rendah bagi perusahaan dalam rangka melindungi diri. Perusahaan dapat 

mengurangi informasi asimetri untuk meningkatkan nilai perusahaan, salah satu 

caranya adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar (Riyadi, 2019). 

 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang telah diraih oleh 

perusahaan selaku gambaran dari keyakinan masyarakat terhadap perusahaan, 

setelah melewati berbagai tahap aktivitas dalam beberapa tahun, yakni sejak 

perusahaan itu berdiri hingga saat ini (Heri, 2017). Definisi lain oleh Silvia Indrarini 

(2019) menyatakan bahwa nilai perusahaan yaitu anggapan investor pada jenjang 

kesuksesan manajer untuk mengatur sumber daya perusahaan yang kerap dikaitkan 

dengan harga saham. Menurut Bambang Sugeng (2017), definisi nilai perusahaan 

yaitu harga jual dari sebuah barang pada saat barang tersebut akan dijual. Dari 

ketiga pendapat tersebut, kesimpulan dari nilai perusahaan yaitu sebuah keadaan 

yang diraih oleh manajer dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, yang dapat 

menjadi gambaran masyarakat ataupun investor terkait dengan saham. 
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Nilai perusahaan sering dijadikan landasan calon investor untuk mengetahui 

kinerja perusahaan di masa mendatang, yakni yang berkaitan dengan harga saham. 

Jika harga saham sebuah perusahaan semakin tinggi, para investor akan 

mendapatkan laba yang besar juga (Suwardika dan Mustanda, 2017). Untuk 

menganalisis nilai perusahaan dapat diukur melalui Price of Book Value (PBV), 

yakni rasio antara harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV akan 

menunjukkan seberapa besar perusahaan mampu dalam menghasilkan nilai relatif 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan (Nurminda et al., 2017). Nilai 

perusahaan dapat memberi laba yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan 

pemegang saham jika harga saham juga naik. Semakin mahal harga saham artinya 

semakin besar juga keuntungan pemilik saham. Persamaan nilai perusahaan dapat 

dinyatakan dengan rumus berikut : 

PBV =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

  Nilai buku pada modal sendiri dicatat menurut modal yang disetor pemilik 

saham di waktu lampau, meliputi nilai nominal saham serta rasio ditambah dividen. 

Nilai buku modal sendiri umumnya tidak sama dengan nilai saham per lembar 

saham. Pemilik saham sangat mencermati nilai pasar sebab mereka dapat menjual 

sahamnya dalam harga tersebut. Harga saham dikalikan dengan total saham yang 

beredar merupakan nilai dari pasar modal sendiri. 

 

Profitabilitas 

Fahmi (2017) menyatakan bahwa rasio keuangan diperlukan sebagai alat 

dalam menjalankan analisa kinerja keuangan perusahaan serta dapat menjadi 

pendukung pihak akademisi serta investor untuk pengambilan keputusan. Bagi 

investor terdapat tiga rasio keuangan yang sangat mendominasi dalam memandang 

keadaan kinerja sebuah perusahaan, diantaranya rasio profitabilitas, rasio leverage, 

serta rasio likuiditas. Menurut Hary (2017) profitabilitas adalah kemampuan dari 

sebuah perusahaan untuk menghasilkan profit dalam kurun waktu tertentu. Ayu dan 

Suarjaya (2017) berpendapat bahwa profitabilitas dapat menjadi petunjuk bagi 

investor seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan keuntungannya, di mana 

hal tersebut akan menjadi penentu di mata investor seberapa baik perusahaan dari 
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segi keuangannya. Investor akan menilai keefektifan pengelolaan yang dilakukan 

oleh manajemen perusahaan. Profitabilitas juga dapat dinilai dari modal tersebut 

ataupun dari seluruh dana yang diinvestasikan ke perusahaan. Pendapat lain oleh 

Lela Nurlaela Wati (2019) mendefinisikan profitabilitas sebagai rasio profitabilitas 

yang mampu menilai kesanggupan perusahaan dalam menciptakan profit di tingkat 

penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Menurut pemaparan-pemaparan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah cerminan dari kinerja 

manajemen untuk pengelolaan perusahaannya.  

Ukuran profitabilitas pada perusahaan dapat bermacam-macam, seperti 

keuntungan operasional, keuntungan bersih, tingkat pengambilan investasi ataupun 

aktiva, serta tingkat return ekuitas pemilik. Pada penelitian ini akan menggunakan 

rasio ROE. Berikut cara menghitung ROE: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Return On Equity (ROE) atau laba atas ekuitas digunakan sebagai proksi dari rasio 

profitabilitas. Rasio ini akan mengkaji seberapa jauh perusahaan menggunakan 

sumber daya yang dimilikinya dan mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memberikan laba atas ekuitas atau modalnya sendiri (Nurminda et al., 2017). 

Menurut Lela Nurlaela Wati (2019), ROE mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam menciptakan profit sesudah pajak melalui penggunaan modal sendiri milik 

perusahaan. ROE dianggap penting oleh pemilik saham sebagai alat untuk 

memahami efektivitas serta efisiensi dalam mengelola modal sendiri yang 

digunakan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin besar rasio artinya semakin 

efisien juga pemakaian modal sendiri yang digunakan oleh manajemen perusahaan. 

 

Leverage 

Leverage keuangan atau solvabilitas merupakan perbandingan yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan didanai dari hutang 

dibandingkan menggunakan modalnya sendiri. Leverage yang semakin tinggi 

menggambarkan resiko investasi yang semakin tinggi juga. Rasio solvabilitas 

digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi 

semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang ketika 
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perusahaan dilikuidasi (Nina dan Betri, 2018). Leverage terbagi menjadi dua 

macam yakni operating leverage dan financial leverage. Pada operating leverage, 

aktiva yang digunakan melalui biaya tetap diharapkan dapat memberikan revenue 

yang sanggup menutup biaya tetap serta biaya variabel. Sedangkan pada financial 

leverage, penggunaan dana yang didapat dari beban tetap diharapkan dapat 

memberikan peningkatan pendapatan per lembar saham (Sutama dan Lisa, 2018). 

Rasio leverage digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan didanai 

menggunakan utang. Pemakaian utang sangat besar dapat berisiko tinggi bagi 

perusahaan sebab perusahaannya akan masuk pada klasifikasi extreme leverage 

yakni perusahaan terjebak pada kadar utang yang besar serta sukar lepas dari 

tanggungan utang (Nurminda et al., 2017). Dengan demikian, perusahaan perlu 

menyeimbangkan sejumlah utangnya dengan menentukan utang yang pantas 

diambil serta darimana sumber-sumber yang digunakan dalam melunasi utang. 

Terjadinya leverage adalah ketika operasionalnya mempergunakan aktiva serta 

sumber dana yang menimbulkan beban tetap untuk perusahaan. Financial leverage 

terjadi jika penggunaan aktiva menimbulkan beban tetap. Rasio leverage menilai 

seberapa besar pemakaian utang untuk pembelanjaan perusahaan. 

Yuliana (2018) memaparkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) adalah 

pengujian rasio hutang yang baik untuk menguji kemampuan financial perusahaan. 

Rasio hutang bertujuan untuk menilai pembiayaan pada neraca serta menyusun 

rasio di antara dana yang sudah diberikan oleh pemegang saham terhadap dana yang 

dipinjamkan. DE Rasio didapat ketika total hutang dibagi dengan total ekuitas dan 

dikalikan dengan 100%. Sedangkan total hutang adalah jumlah dari liabilitas jangka 

pendek dan jangka panjang (Wijaya, 2021). Berikut cara menghitung DER : 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Nurminda et al. (2017) berpendapat semakin besar DER artinya struktur modal 

yang berasal dari utang juga semakin besar, di mana ini akan digunakan perusahaan 

untuk mendanai ekuitas yang ada. Bertambahnya proporsi DER membuat 

perusahaan tidak mampu menunaikan kewajiban pelunasan hutangnya. Dengan 

kata lain, hal ini dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu skala perusahaan yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan keberhasilan dari sebuah perusahaan (Dewi dan 

Sudiartha, 2017). Pengaruh ukuran perusahaan bagi sebuah perusahaan bersifat 

variatif. Ukuran perusahaan diketahui dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan 

dan yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan. Secara umum terdapat 

tiga pengelompokkan ukuran perusahaan, yakni perusahaan besar, menengah serta 

kecil. Pengelompokkan ukuran perusahaan ini dapat ditentukan berdasarkan 

beberapa cara, seperti total aktiva, penjualan, log size, dan nilai pasar saham. 

Penentuan ukuran perusahaan dilakukan dengan menggunakan jumlah aktiva milik 

perusahaan, hal ini dikarenakan nilai aktiva dianggap relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan penjualan (Sudarmadji dan Sularto, 2017).  

Perusahaan yang semakin besar diasumsikan cenderung mempunyai 

keadaan yang lebih baik. Ukuran perusahaan pada perusahaan besar dan yang telah 

berdiri sejak lama dapat menjadi penentu pencapaian stabilitas dan profitabilitas, 

akses menjadi mudah ke pasar modal, serta biaya transaksi menjadi lebih kecil 

dibandingkan perusahaan kecil atau yang masih baru (Zahra et al., 2019). Ukuran 

perusahaan juga berkaitan dengan seberapa besar kemampuan perusahaan 

membayar dividennya. Sebab akses perusahaan besar ke pasar modal akan lebih 

mudah dan memungkinkan pembayaran dividen yang lebih tinggi (Astuti dan 

Yadnya, 2019). Dibawah ini cara menghitung ukuran perusahaan: 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝐿𝑁 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛) 

 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Bagi investor rasio ROE dimanfaatkan sebagai indikator penting dalam 

mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang 

didapatkan oleh perusahaan, semakin tinggi juga nilai perusahaan. Profit yang besar 

dapat memberi peluang baik pada perusahaan di masa mendatang serta dapat 

menjadi jaminan investor dalam memperoleh pengembalian atas saham yang 

dimiliki, sehingga dapat mendorong minat investor dalam menaikkan permintaan 

pada saham perusahaan. Nilai perusahaan dapat terjadi peningkatan jika permintaan 
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pada saham perusahaan bertambah. Semakin banyaknya investor yang ingin 

menginvetasikan modalnya, maka harga saham perusahaan juga akan semakin 

tinggi. Jika harga saham pada perusahaan naik, maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa nilai perusahaan juga naik (Hertina et al., 2019). Teori sinyal memiliki 

keterkaitan dengan variabel profitabilitas, di mana ketika perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk 

memberi sinyal kepada pasar maka laporan keuangan tersebut akan menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki prospek baik. Investor akan menanggapi dengan positif 

sinyal tersebut dan nilai perusahaan pun akan meningkat. 

Penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain Dewi dan Sudiartha (2017), 

Ramdhonah et al. (2019) dan Hertina et al. (2019) yang mengungkapkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara 

profitabilitas dan nilai perusahaan yang dapat dirumuskan dalam hipotesis berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Leverage kerap memiliki hubungan yang searah dengan nilai perusahaan. 

Semakin tinggi leverage, maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaan. Leverage 

timbul ketika perusahaan ingin mencukupi kebutuhan operasionalnya sehari-hari 

dengan menggunakan aktiva dan sumber dana lain yang dapat memunculkan beban 

tetap, seperti biaya penyusutan dari aktiva tetap dan biaya bunga dari hutang karena 

leverage dapat menaikkan return maupun pendapatan untuk perusahaan ataupun 

pemilik saham. Dalam penelitian Kartika Dewi & Abundanti (2019), dikatakan 

bahwa nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan lebih besar daripada nilai 

perusahaan yang tidak menggunakan hutang, sebab bunga yang dibayarkan dapat 

digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Sesuai dengan teori sinyal, tingkat 

leverage dibutuhkan para kreditur sebagai upaya pengawasan kepada para manajer 

terkait penggunaan dana pinjaman mereka (Anisyah & Purwohandoko, 2017). 

Penggunaan hutang yang tinggi dapat membuat nilai perusahaan juga meningkat 
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dikarenakan adanya pengurangan atas pajak penghasilan, sehingga diperlukan 

pengelolaan terhadap leverage. Leverage dapat menjadi salah satu alat untuk 

meningkatkan modal perusahaan yang mana akan meningkatkan juga keuntungan 

perusahaan (Dewantari et al., 2019).  

Penelitian terkait pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain Suwardika dan Mustanda 

(2017), Anisyah dan Purwohandoko (2017), dan Sutama dan Lisa (2018) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh secara positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan positif antara leverage dan nilai perusahaan yang dapat dirumuskan 

dalam hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan diasumsikan dapat memberikan pengaruh pada nilai 

perusahaan, di mana ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah total aset yang 

dimiliki sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap dapat berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, maka 

akan semakin mudah juga perusahaan dalam memperoleh akses sumber dana 

(Nurminda et al., 2017). Kemudahan akses pada pasar modal ini akan membantu 

perusahaan dalam memperoleh fleksibilitas dan kemampuan mendapatkan dana. 

Teori sinyal memiliki keterkaitan dengan ukuran perusahaan, yakni ketika 

perusahaan besar menunjukkan perkembangannya maka hal tersebut juga akan 

memberikan sinyal baik kepada pihak luar (investor) dan respon positif dari mereka 

sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Besarnya ukuran perusahaan akan 

menunjukkan jika perusahaan tersebut tengah terjadi pertumbuhan yang baik, jadi 

akan menaikkan juga nilai perusahaan. Naiknya nilai perusahaan ini dapat terlihat 

dari jumlah peningkatan aktiva perusahaan dibandingkan total hutang perusahaan. 

Penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain Muharramah dan 

Hakim (2021), Setiawan et al., (2021), dan Indriyani et al., (2021) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara 

leverage dan nilai perusahaan yang dapat dirumuskan dalam hipotesis berikut: 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

 

Kerangka Konseptual 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, landasan dalam 

penyusunan hipotesis penelitian ini ditampilkan pada gambar berikut dengan 

variabel bebas berupa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Sedangkan 

variabel terikat berupa nilai perusahaan: 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Konseptual 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah asosiatif untuk mengetahui 

pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan tambang di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang dapat diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

dan ICMD. Objek penelitian ini adalah nilai perusahaan tambang yang tercatat di 

BEI periode 2016 – 2020. Sedangkan jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif 

berbentuk angka, di mana data kuantitatif yang dimaksud yakni laporan keuangan 

perusahaan tambang yang tercatat di BEI. Sumber data penelitian ini yakni 

menggunakan sumber data sekunder, yang mana diperoleh dari pihak yang 

mempublikasikannya yaitu situs resmi BEI. 
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Populasi yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan di Indonesia yang 

tercatat di BEI tahun 2016 sampai dengan 2020. Sedangkan teknik sampel yang 

dipakai pada penelitian ini yaitu purposive sampling dengan syarat-syarat berikut 

ini: Perusahaan pertambangan di BEI yang menerbitkan laporan keuangan secara 

lengkap dan konsisten dari tahun 2016 - 2020, perusahaan pertambangan yang sama 

sekali tidak pernah membagikan dividen pada tahun 2016 – 2020 dan terdapat data 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Sesuai dengan kriteria tersebut, maka 

diperoleh sampel sebanyak 41 perusahaan pertambangan.  

 

Definisi operasional terdiri dari pemaparan tentang variabel penelitian, 

konsep variabel, indikator variabel, pengukuran variabel, skala variabel, definisi 

operasional dibutuhkan dalam memaparkan variabel penelitiaan, tujuan ke dalam 

konsep indikator yang tujuannya agar membuat semakin mudah definisi serta 

menjauhi ketidaksamaan asumsi pada penelitian ini. 

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Nilai 

Perusahaan_Y 

Menurut Aprillia (2019), nilai perusahaan didefinisikan 

sebagai pandangan investor terhadap keberhasilan 

perusahaan terkait harga saham. Tingginya nilai 

perusahaan akan memberikan kepercayaan pada publik 

terhadap kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Price Book 

Value 

Profitabilitas_X1 

Menurut Aprillia (2019), profitabilitas didefinisikan 

sebagai rasio penilaian kemampuan perusahaan untuk 

mencari keuntungan, baik melalui penjualan, jumlah 

aktiva, modal sendiri. 

Return On 

Equity 

Leverage_X2 

Menurut Kasmir dalam jurnal Sabrina dan Betri (2018), 

leverage didefinisikan sebagai rasio yang      dipakai dalam 

menilai sampai dimana aktiva perusahaan didanai 

menggunakan hutang. 

Debt To Equity 

Ukuran 

Perusahaan_ X3 

Menurut Aprillia (2019), ukuran perusahaan 

didefinisikan sebagai sebuah  skala atau besarnya asset 

yang dimiliki sebuah perusahaan, di mana dapat diukur 

menggunakan logaritma natural total aset. 

Ln Total Asset 
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Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis datanya dilakukan dengan berbantuan IBM SPSS 

Statistics 22. Analisa data merupakan langkah yang dilakukan setelah terperoleh 

dan terhimpunnya data. Perhitungan data digunakan dalam menjawab rumusan 

masalah serta hipotesis yang sudah diajukan. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengidentifikasi normal atau tidaknya 

variabel residu pada model regresi. Model regresi yang baik yakni yang 

mempunyai nilai yang berdistribusi normal. Untuk melakukan pendeteksian 

normal atau tidaknya residual yakni dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Dengan syarat apabila nilai signifikansinya ≥ 0,05, jadi dapat 

disebutkan residual berdistribusi normal serta sebaliknya. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini digunakan untuk dapat mengidentifikasi munculnya 

perbedaan variance dari kesalahan pengganggu antar pengamatan pada 

model regresinya. Jika variance dari residual tidak berubah dinamakan 

homoskedastisitas dan apabila konstan disebut dengan heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik semestinya bersifat homoskedastisitas. Dalam 

mengetahui gejala heteroskedastisitas salah satunya yakni menggunakan 

metode Spearman’s Rho. Apabila nilai signifikansi ≥ 0,05, maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini digunakan untuk dapat mengidentifikasi muncul atau 

tidaknya hubungan antar residual dalam periode t dengan t-1 (sebelumnya). 

Bila terdapat korelasi artinya terdapat gejala autokorelasi. Pada penelitian 

ini agar mengetahui gejala autokorelasi yakni dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson. Dengan kriteria yaitu: 

1) Jika nilai DW berada antara batas atas (du) dan (4-du), artinya tidak 

mengalami gejala autokorelasi. 
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2) Jika nilai DW lebih kecil dibandingkan dengan batas bawah (dl) dan lebih 

tinggi dibandingkan nol, artinya mengalami autokorelasi positif. 

3) Jika nilai DW di atas (4-dl), artinya mengalami autokorelasi negatif.  

4) Jika nilai DW diantara (du) serta (dl) ataupun DW terletak diantara (4du) 

dan (4-dl), artinya tanpa kesimpulan. 

c. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya korelasi 

diantara variabel bebas pada model regresi. Agar mengetahui terdapat gejala 

multikolinearitas melalui skor tolerance atau skor VIF per- variabel. Dengan 

ketentuannya yaitu: 

1) Jika nilai Tolerance ≤ 0,10 dan angka VIF ≥ 10, data tersebut terindikasi 

multikolinearitas pada pengujian regresi. 

2) Jika nilai Tolerance ≥ 0,10 dan angka VIF ≤ 10, data tersebut tidak 

terindikasi multikolinearitas pada pengujian regresi. 

 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda berguna dalam menilai seberapa besar 

korelasi pada variabel. Dan digunakan dalam menjelaskan arah hubungan 

diantaranya variabel dependen dengan variabel independen. Adapun rumus 

regresinya adalah: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dengan: 

Y = Nilai Perusahaan  

a  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi  

X1 = Profitabilitas 

X2 = Ukuran Perusahaan  

X3 = Leverage 

e  = Residual Error 
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4. Uji Hipotesis (uji t) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah setiap variabel 

bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji t dengan kriteria: 

1) Jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi ≤ 0,05, artinya H0 ditolak atau 

H1 diterima. Kesimpulannya, variabel bebas dengan parsial mempengaruhi 

variabel terikat, dan sebaliknya. 

2) Jika t hitung < t tabel dan nilai signifikansi > 0,05, artinya H0 diterima atau 

H1 ditolak. Kesimpulannya, variabel bebas dengan parsial tidak 

mempengaruhi variabel terikat. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas tahap-tahap uji dan pengolahan data yang 

digunakan dalam penelitian, di mana selanjutnya akan dianalisis terkait “Pengaruh 

Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-

2020”. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari BEI, dengan 

sampel penelitian adalah Laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu Tahun 2016-2020. 

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yakni pemilihan sampel yang dilakukan tidak secara acak, 

namun dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti yaitu 

perusahaan sektor  pertambangan yang terdapat di BEI Tahun 2016-2020. 

Berikut merupakan kriteria pemilihan sampel penelitian: 

Tabel 2. Prosedur Penarikan Sampel 

   No. 
 

Keterangan 

Tahun 

2016-2020 

 
1 

Perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia  

(BEI) yang menerbitkan laporan keuangan secara 

lengkap dan konsisten dari Tahun 2016-2020 

 
41 
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2 
Perusahaan pertambangan yang sama sekali tidak 

pernah membagikan dividen pada Tahun 2016-2020 
(0) 

3 Jumlah sampel perusahaan 41 

4 Jumlah observasi (41 x 5 tahun) 205 

Sumber: Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2022. 

 

ANALISIS DATA 

1) Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

deskripsi terkait variabel-variabel penelitian, baik variabel independen maupun 

variabel dependen. Uji ini akan memberikan gambaran data dilihat dari nilai 

minimum, maximum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

 

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel Minimum Maximum Mean SD 

Nilai 

Perusahaan 
(PBV) 

 

-806,99 
 

1093,47 
 

3,57 
 

95,79 

Profitabilitas 
(ROE) 

-726,30 5768,84 39,71 409,23 

Leverage 
(DER) 

-391,79 53,34 0,21 28,45 

Ukuran 

Perusahaan 

(Size) 

 

11,35 
 

18,50 
 

15,60 
 

1,55 

          Sumber: Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2022. 

 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal berikut: 

- Rata-rata Nilai Perusahaan (PBV) sebesar 3,57 (rata-rata saham perusahaan 

industri overvalued karena nilai PBV ≥ 1), nilai minimum sebesar -806,99 

(PT MTFN), nilai maksimum sebesar 1093,47 (PT MTFN), dan standar 

deviasi sebesar 95,79 dengan jumlah observasi (n) sebesar 205. Nilai rata-

rata Nilai Perusahaan (PBV) menjauhi nilai standar deviasi sebesar 95,79, 

dengan demikian penyimpangan data Nilai Perusahaan (PBV) tinggi. 
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- Rata-rata Profitabilitas (ROE) sebesar 39,71 (ROE perusahaan industri 

tinggi karena berada di atas 5%), nilai minimum sebesar -726,30 (PT 

MTFN), nilai maksimum sebesar 5768,84 (PT MTFN), dan standar deviasi 

sebesar 409,23 dengan jumlah observasi (n) sebesar 205. Nilai rata-rata 

Profitabilitas (ROE) cukup menjauhi nilai standar deviasi sebesar 409,23, 

dengan demikian penyimpangan data Profitabilitas (ROE) cukup tinggi. 

- Rata-rata Leverage (DER) sebesar 0,21 (rasio rata-rata DER perusahaan 

industri cukup jauh dari angka 1, artinya rata-rata perusahaan industri 

tersebut mendapat pendanaan yang kecil dari pemberi hutang atau bukan 

dari pendapatan perusahaan tersendiri), nilai minimum sebesar -391,79 (PT 

MTFN), nilai maksimum sebesar 53,34 (PT MTFN), dan standar deviasi 

sebesar 28,45 dengan jumlah observasi (n) sebesar 205. Nilai rata-rata 

Leverage (DER) cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 9,40, dengan 

demikian penyimpangan data Leverage (DER) cukup rendah. 

- Rata-rata Ukuran Perusahaan (Size) sebesar 15,60 (rata-rata ukuran 

perusahaan hampir 20% maka perusahaan industri termasuk cukup besar), 

nilai minimum sebesar 11,35 (PT MITI), nilai maksimum sebesar 18,50 (PT 

ADRO), dan standar deviasi sebesar 1,55 dengan jumlah observasi (n) 

sebesar 205. Nilai rata-rata Ukuran Perusahaan (Size) cukup mendekati nilai 

standar deviasi sebesar 1,56, dengan demikian penyimpangan data Ukuran 

Perusahaan (Size) cukup rendah. 

 

2) Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel 

dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak 

dalam model regresi. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas, begitu juga sebaliknya. Hasil uji normalitas 

melalui Kolmogorov Smirnov Test menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

sebesar 0,203 > 0,05, artinya model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. 
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Uji Multikolinearitas 

Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

menggunakan metode VIF, yakni dengan kriteria pengujian jika VIF ≥ 10 

artinya Ho ditolak, sedangkan jika VIF < 10 artinya Ho diterima. Berdasarkan 

hasil uji multikolinearitas melalui metode VIF, didapatkan nilai VIF sebesar 

1,144 untuk ROE, 1,147 untuk DER, dan 1,157 untuk Size. Dari angka 

tersebut menunjukkan bahwa VIF dari ketiga variabel bebas sudah < 10, 

artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam pengujian ini, sehingga tidak 

membiaskan interprestasi hasil analisis regresi. 

Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini, pengujian asumsi autokorelasi dilakukan melalui 

uji Durbin- Watson, dengan asumsi jika d-hitung < dL atau d-hitung > (4-dL) 

maka Ho ditolak dan ada autokorelasi, jika dL > d-hitung < (4 – dL) maka Ho 

diterima dan tidak terjadi autokorelasi, serta jika dL < d-hitung < dU atau (4-

dU) < d-hitung < (4-dL) maka tidak dapat disimpulkan ada atau tidaknya 

autokorelasi. Dari hasil uji regresi diperoleh bahwa nilai D-Wstatistik sebesar 

1,945. Dengan n = 205, k = 3, dan taraf nyata (α) 5 %, maka nilai dL = 1,738, 

dU = 1,799, sehingga (4-dU) = 4- 1,799 = 2,242 dan (4-dL) = 4-1,738 = 2,408. 

Nilai D-Wstatistik sebesar 1,945 berada di daerah penerimaan Ho, artinya model 

yang diestimasi tidak mengalami gejala autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Situasi dimana varian (σ2) dari faktor pengganggu atau disturbance 

term bernilai sama untuk semua observasi X disebut homokedastisitas. 

Sedangkan penyimpangan terhadap asumsi ini disebut heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi jika nilai varian (σ2) dari variabel tak bebas (Yi) 

meningkat setelah meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian 

dari Yi dianggap tidak sama (Ghozali, 2016). Pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan metode Glejser, di mana seharusnya nilai 

probabilitas > 0,05, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser, didapatkan 

bahwa nilai signifikansi ROE sebesar 0,750, DER sebesar 0,972, dan Size 



 

23 
 

sebesar 0,264. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

sudah > 0,05, artinya model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas. 

  

3) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel Profitabilitas (ROE), 

Leverage (DER), dan Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Nilai Perusahaan 

(PBV). Berdasarkan hasil perhitungan melalui program statistik SPSS for 

Windows diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda 

 
Variabel 

Koefisien 

Regresi 
Standart 

Error 
t-statistik Sig. 

Konstanta -101,839 7,154 -14,235 0,000 

ROE 0,178 0,002 103,564 0,000 

DER 1,718 0,025 69,322 0,000 

Size 6,281 0,456 13,785 0,000 

R2 : 0,991 

Adj. R2 : 0,990 

F-statistik : 6990,221, Sig = 0,000. 

DW-statistik : 1,945 

N : 205 

Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda, 2022. 

 

Hasil dari uji analisis regresi linier berganda tersebut secara matematis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

PBV = -101,839 + 0,178ROE + 1,718DER + 6,281Size 

Persamaan di atas menunjukkan pengaruh antara variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun arti dari koefisien regresi 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. b0 = -101,839 

Artinya, apabila Profitabilitas (ROE), Leverage (DER), Ukuran 

Perusahaan (Size), dan Ukuran Perusahaan (Size) sama dengan nol, maka 

Nilai Perusahaan (PBV) sebesar 101,839 rupiah. 

b. b1 = 0,178 

Artinya apabila kenaikan Profitabilitas (ROE) sebesar 1 persen, maka 

Nilai Perusahaan (PBV) naik sebesar 0,178 rupiah dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan (ceteris paribus). 

c. b2 = 1,718 

Artinya apabila kenaikan Leverage (DER) sebesar 1 persen, maka Nilai 

Perusahaan (PBV) naik sebesar 1,718 rupiah dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan (ceteris paribus). 

d. b3 = 6,281 

Artinya apabila kenaikan Ukuran Perusahaan (Size) sebesar 1 persen, 

maka Nilai Perusahaan (PBV) naik sebesar 6,281 rupiah dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan (ceteris paribus). 

 

4) Pengujian Statistik 

Pengujian Hipotesis 

Uji t dalam analisis regresi ini digunakan dengan tujuan untuk 

membuktikan pengaruh antara Profitabilitas (ROE), Leverage (DER), dan 

Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) secara individual, 

di mana variabel lain diasumsikan tetap atau konstan. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS for Windows, diperoleh 

hasil uji sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji t 

Variabel t-statistik Sig. 

ROE 103,564 0,000 

DER 69,322 0,000 

Size 13,785 0,000 

Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda, 2022. 
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1. Pengujian Pengaruh Profitabilitas (ROE) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) 

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, diperoleh nilai Sig = 

0,000 < Level of Significant = 0,05, artinya Ho ditolak atau Ha diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Profitabilitas (ROE) terhadap Nilai Perusahaan (PBV). 

2. Pengujian Pengaruh Leverage (DER) terhadap Nilai Perusahaan (PBV)  

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, diperoleh nilai Sig = 

0,000 < Level of Significant = 0,05, artinya Ho ditolak atau Ha  diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Leverage (DER) terhadap Nilai Perusahaan (PBV). 

3. Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Nilai Perusahaan 

(PBV)  

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, diperoleh nilai Sig = 

0,000 < Level of Significant = 0,05, artinya Ho ditolak atau Ha diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Nilai Perusahaan (PBV). 

 

5) Pengujian Goodness of Fit 

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,995a 0,991 0,990 9,40324 

Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda, 2022. 

Dari hasil pengujian regresi dengan metode OLS (Ordinary Least 

Square), diperoleh nilai R2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,990, yang berarti 

variabel dependen (Y) dalam model yaitu Nilai Perusahaan (PBV) dijelaskan 

oleh variabel independen yaitu Profitabilitas (ROE), Leverage (DER), dan 

Ukuran Perusahaan (Size) sebesar 99,0%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

faktor lain di luar model regresi sebesar 1,0%. 
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PEMBAHASAN 

Pengaruh Profitabilitas (ROE) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa profitabilitas 

(ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), yang 

artinya H1 diterima. Jika profitabilitas (ROE) mengalami peningkatan, maka nilai 

perusahaan (PBV) juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sudiartha 

(2017), Martha (2018), Ramdhonah et al. (2019), Hertina et al. (2019), dan 

Setyawati (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Profitabilitas merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil 

penjualan, di mana profit ini memiliki peran penting dalam semua aspek bisnis 

karena dapat menggambarkan efisiensi dan kinerja dari sebuah perusahaan yang 

nantinya akan memberikan keuntungan juga pada investor atas hasil yang 

dibagikan. Menurut Azhar dan Wijayanto (2018), tingginya tingkat profitabilitas 

perusahaan akan diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan tersebut. 

Profitabilitas yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan 

laba yang tinggi. Hal tersebut dapat memberikan peluang baik pada perusahaan di 

masa mendatang serta dapat dinilai investor menjadi jaminan dalam memperoleh 

pengembalian atas saham yang dimiliki. Investor akan semakin tertarik untuk 

menanamkan sahamnya pada perusahaan. Semakin banyak permintaan dari 

investor, semakin tinggi juga harga saham yang ditawarkan perusahaan. Ini artinya 

nilai perusahaan juga akan semakin meningkat. 

 

Pengaruh Leverage (DER) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) 

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa leverage (DER) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV) yang artinya 

H2 diterima. Jika leverage (DER) mengalami peningkatan, maka nilai perusahaan 

(PBV) juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suwardika dan Mustanda (2017), 

Anisyah dan Purwohandoko (2017), dan Sutama dan Lisa (2018) yang 
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membuktikan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Menurut Riyadi (2019) leverage berguna sebagai penaksir risiko yang 

terdapat pada perusahaan. Artinya tingginya leverage akan menunjukkan risiko 

investasi yang tinggi juga. Jika struktur modal semakin tinggi maka risiko yang 

terjadi juga akan semakin tinggi karena pendanaan lebih banyak dari hutang 

sehingga perusahaan harus menanggung biaya modal yang besar dan jika investasi 

yang diberikan tidak memberikan tingkat pengembalian yang optimal, maka risiko 

yang ditanggung perusahaan juga besar. Semakin besar perusahaan menggunakan 

pembiayaan yang berasal dari hutang artinya semakin tinggi juga nilai perusahaan 

yang dimiliki perusahaan tersebut. Dalam Modigliani-Miller theory, disimpulkan 

bahwa penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena biaya dari 

bunga hutang dapat mengurangi pembayaran pajak. Sedangkan dalam Trade-off 

theory dijelaskan bahwa jika posisi struktur modal berada di bawah titik optimal 

artinya ketika hutang bertambah akan meningkatkan nilai perusahaan, dan 

sebaliknya. Jika asumsi titik target struktur modal optimal belum tercapai, maka 

diprediksi adanya hubungan positif terhadap nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) 

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan 

(Size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV) yang 

artinya H3 diterima. Jika ukuran perusahaan (Size) mengalami peningkatan, maka 

nilai perusahaan (PBV) juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muharramah dan Hakim 

(2021), Setiawan et al. (2021), dan Indriyani et al., (2021) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan (Size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Ukuran perusahaan diasumsikan dapat memberikan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Jumlah aset yang terdapat dalam sebuah perusahaan akan menjadi 

gambaran dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan 

jika perusahaan sedang mengalami pertumbuhan yang baik maka akan menaikkan 

juga nilai dari sebuah perusahaan (Riyadi, 2019). Kenaikan nilai perusahaan dapat 
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dilihat dari jumlah aktiva perusahaan yang mengalami peningkatan semakin besar 

dibandingkan total hutang perusahaan. Perusahaan akan semakin mudah dalam 

memperoleh dana internal ataupun dana eksternal. Total aset yang dimiliki 

perusahaan akan memperlihatkan jika perusahaan sudah menggapai ke jenjang 

dewasa, di mana pada jenjang ini arus kas perusahaan sudah positif serta dinilai 

mempuyai peluang yang baik dalam kurun waktu yang semakin panjang. Di 

samping itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan relatif semakin stabil 

serta semakin mampu menciptakan profit dibandingkan perusahaan dengan jumlah 

aset yang kecil. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji besarnya pengaruh antara 

Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan uji SPSS yang dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan (PBV). Hal ini artinya jika Profitabilitas (ROE) mengalami 

peningkatan, maka Nilai Perusahaan (PBV) juga akan mengalami peningkatan yang 

signifikan. Leverage (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan (PBV). Hal ini artinya jika Leverage (DER) mengalami peningkatan, 

maka Nilai Perusahaan (PBV) juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. 

Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan (PBV). Hal ini artinya jika Ukuran Perusahaan (Size) mengalami 

peningkatan, maka Nilai Perusahaan (PBV) juga akan mengalami peningkatan yang 

signifikan. 

 

Keterbatasan 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, sehingga peneliti cukup 

merasa kesulitan dalam pencarian data karena masih terbatas pada data yang hanya 

tersedia di website BEI, di mana terdapat beberapa data perusahaan yang tidak ada. 

Selain itu, dengan adanya COVID-19 yang menimpa seluruh masyarakat saat ini 

juga menjadi salah satu penghambat dalam pelaporan keuangan, yang mana selama 

pandemi ini perusahaan seringkali terlambat dalam melakukan pelaporan keuangan 

karena adanya pembatasan aktifitas dan kebanyakan kegiatan hanya dapat 

dilakukan secara online. 

 

Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini bagi perusahaan yaitu berkaitan dengan positif 

dan signifkannya pengaruh dari semua variabel penelitian. Untuk itu perusahaan 

perlu memperhatikan aspek Profitabilitas (ROE), Leverage (DER), Ukuran 

Perusahaan (Size), dan Nilai Perusahaan (PBV), karena aspek tersebut dapat 
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meningkatkan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dan menanamkan 

dananya pada perusahaan. 

 

Saran 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait 

permasalahan dalam penilaian kinerja dengan pengaruh profitabilitas, leverage, 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan disarankan untuk 

lebih memperhatikan kinerja perusahaan dan melakukan perbaikan manajemen 

supaya investor tertarik melakukan investasi yang mana hal ini akan 

berimplikasi pada meningkatnya nilai perusahaan. 

2. Bagi investor, diharapkan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan yang berdampak pada nilai 

perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi, dengan melihat kondisi keuangan 

melalui profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. 

3. Pengambilan objek dalam penelitian ini hanya pada perusahaan sektor 

pertambangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat melakukan 

penelitian pada semua perusahaan GCG atau LQ-45, karena memungkinkan 

akan meningkatkan laba perusahaan yang mana dapat berimplikasi pada nilai 

perusahaan. 
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