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PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP 

NILAI  PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR 

MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. 

 

ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kausal komparatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 yang berjumlah 26 perusahaan. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Purposive Sampling sehingga didapatkan 

sampel sebanyak 14 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif dan analisis regresi berganda dengan menggunakan dokumentasi dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan di web Bursa Efek Indonesia. 

Hasil Penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh 

dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Likuiditas Berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan, dan Solvabilitas Berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 

Hasil penelitian ini secara simultan Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas berpengaruh 

secara simultan terhadap Nilai Perusahaan. 

 

 

Kata kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan Nilai Perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan didirikan dengan tujuan utama yaitu mencari keuntungan ekonomi 

yang maksimal agar bisa mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan atau 

perusahaannya tetap berkelanjutan (sustainable). Dengan tujuan tersebut membuat tiap-

tiap perusahaan untuk menjalankan strategi dan kebijakan-kebijakan tertentu untuk 

agar tetap bisa bersaing seiring dengan perkembangan zaman. Namun, tujuan-tujuan 

tesebut hanya bisa dicapai apabila perusahaan beroperasi dengan mencapai keuntungan 

yang telah ditargetkan, salah satu caranya yaitu dengan memaksimalkan nilai 

perusahaan. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga naik, dan 

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama 

perusahaan yaitu dengan mencari keuntungan dengan memperoleh laba maksimal. 

Nilai perusahaan dianggap sangat penting bagi kepentingan perusahaan dan 

para investor. Karena nilai perusahaan dijadikan fokus dan perhatian utama dalam 

pengambilan keputusan oleh para investor untuk melakukan investasi pada suatu 

perusahaan atau tidak. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya, harga 

pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat transaksi 

disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap ceminan dari nilai 

asset perusahaan yang sesungguhnya. Nilai perusahaan juga bergantung pada kinerja 

keuangan itu sendiri. Perusahaan yang mampu menghadapi pangsa pasar diluar dan 

dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antar perusahaan atau 

konsumennya akan membuat nilai perusahaan semakin baik. Namun, apabila 

sedikitnya konsumen dan para investor melakukan kerja sama dengan perusahaan dapat 

mencerminkan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut buruk. 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara salah satunya yaitu 

menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sangat penting bagi para 

pemakai laporan keuangan. Karena interpretasi terhadap laporan keungan itu sangat 

diperlukan untuk memberikan gambaran baik atau buruknya keadaan dan posisi 

keuangan suatu perusahaan agar dapat dipakai sebagai acuan bagi para pihak-pihak 

yang memerlukan. Analisis yang bisa dilakukan oleh para investor yaitu adalah rasio 

profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Dari rasio-rasio 
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tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja dan masalah di suatu perusahaan 

oleh para investor. 

Nilai perusahaan dapat ditingkatkan melalui profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan indikator untuk menilai suatu perusahaan. Besar atau kecilnya nilai 

profitabilitas suatu perusahaan akan memberikan dampak secara langsung terhadap 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan prospek yang 

baik dimasa yang akan datang. Agar menghasilkan profitabilitas yang cukup besar 

maka manajer keuangan harus mengelola modal secara efisien dan efektif. Setelah 

melihat seberapa besarnya profitabilitas maka calon investor dapat menentukan 

keputusan apakah akan menanam modalnya ke perusahaan tersebut atau tidak. Selain 

profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas dapat dijadikan indikator untuk menilai suatu 

perusahaan. 

Likuiditas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seperti pembayaran gaji 

karyawan, biaya operasional. Likuiditas akan mempengaruhi besar kecilnya dividen 

yang dibayarakan kepada pemegang saham. (Jariah, 2016). Semakin tinggi rasio ini 

maka semakin efisien perusahaan dalam mempergunakan aktiva lancar perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban lancarnya, sehingga dapat memperkecil kegagalan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban pendeknya kepada kreditur. 

Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi (Kasmir, 2008: 151). Rasio ini 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. 

Semakin tinggi nilai hutang perusahaan, maka semakin tinggi kewajiban perusahaan 

untuk membayar hutangnya. sehingga apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas 

yang tinggi memiliki resiko kerugian yang lebih besar. Dan hal tersebut dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan karena solvabilitas yang tinggi akan dipandang buruk 

oleh para calon investor. 

Berdasarkan paparan sebelumnya penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN 

SOLVABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019”. 
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B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Kurang hati – hatinya manajemen dalam mengambil keputusan menyebabkan nilai 

perusahaan tidak optimal. 

2. Nilai perusahaan yang tidak baik akan dipandang buruk oleh para calon investor. 

3. Pengelolaan profitabilitas yang tidak efektif oleh manajemen akan mengurangi  nilai 

perusahaan. 

4. Solvabilitas yang tinggi membuat nilai perusahaan tidak akan meningkat. 

5. Likuiditas yang rendah menyebabkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang 

saham semakin rendah. 

6. Tidak lakunya saham perusahaan menyebabkan nilai perusahaan turun. 

7. Kurangnya kepercayaan dari calon investor menyebabkan nilai perusahaan tidak 

akan meningkat. 

8. Penelitian terdahulu tentang nilai perusahaan yang diukur dengan profitabilitas, 

likuiditas, dan solvabilitas belum menunjukkan hasil yang konsisten. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, karena luasnya 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan maka penulis hanya 

membatasi masalah dengan hanya fokus kepada tiga faktor yaitu profitabilitas, 

likuiditas, dan solvabilitas. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia? 

2. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia? 

3. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia? 

4. Apakah rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas terhadap nilai perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh rasio solvabilitas terhadap nilai perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas terhadap 

nilai perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihal diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya masalah yang mempengaruhi nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 

2. Manfaat praktis (Guna Laksana) 

1. Bagi Penulis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

baru kepada penulis mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan 

solvabilitas terhadap nilai perusahaan sebagai sarana pengaplikasian ilmu serta 

teori yang telah di dapat selama proses perkuliahan. 

2. Bagi investor 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

investor sebelum melakukan investasi untuk mengetahui perusahaan mana yang 

tepat dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. 

3. Bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja perusahaan untuk nilai perusahaan yang lebih baik di 

masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi adalah hubungan antara pinsipal dan agen. Principal mempekerjakan agen 

untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal. Agensi teori mengakibatkan 

hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, pada perusahaan yang modalnya 

terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal dan CEO sebagai agen 

mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan principal. 

 2. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Menurut (Wolk et al, 2001), Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa 

dorongan perusahaan untuk memberikan informasi yaitu karena terdapat asimetri 

infromasi antara manajer dengan pihak eksternal, hal ini disebabkan karena perusahaan 

mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan 

datang dari pihak luar. Kurangnya informasi pihak eksternal mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri dengan cara memberikan harga yang lebih 

rendah untuk perusahaan, perusahaan dapat mengingkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi nilai asimetri informasi. 

3. Nilai Perusahaan 

a.  Pengertian Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah sebuah pandangan investor terhadap harga saham, nilai 

perusahaan dapat dikatakan baik jika kapasitas sahamnya beredar dengan baik atau 

meningkat maka dikatakan nilai perusahaan baik dan demikian sebaliknya. Kekayaan 

pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dan saham yang 

merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aset. 

Menurut (Brigham dan Houston, 2015:133), jika ingin memaksimalkan nilai 

perusahaan manajemen harus memanfaatkan kekuatan yang ada serta memperbaiki 

kelemahan maupun kekurangan pada suatu perusahaan tersebut.  
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b. Pengukuran Nilai Perusahaan 

Nilai Perusahaan dapat diukur dengan 3 jenis rasio yaitu Price Earning ratio, 

Price To Book Value, Tobin’s Q. 

1)  Price Earning Ratio 

Rasio ini menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan 

investor untuk membayar setiap dollar laba yang dilaporkan (Brigham dan Houston, 

2006:110). Jika Price Earning Ratio lebih kecil dari rata-rata emitmen lainnya dalam 

industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah. Nilai Price 

Earning Ratio yang tingginya melebihi standar tergolong berisiko. Karena, saham 

perusahaan bisa overvalued sehingga menurunkan minat investor untuk berinvestasi. 

2)  Price to Book Value 

Rasio ini menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan overvalued 

atau undervalued nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 2001). Apa bila 

nilai Price to Book Value perusahaan berada di atas niliai 1 maka sudah dipastikan 

harga saham perusahaan tersebut mahal.Semakin besar Price to Book Value maka 

semakin besar harga saham dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan. 

3)  Tobin’s Q 

Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan 

dengan nilai buku ekuitas perusahaan (Weston dan Copeland, 2001). Penilaian Tobin’s 

Q dihitung menggunakan nilai terendah antara 0 hingga 1 dan diatas 1. Semakin besar 

nilai Tobins’ Q maka semakin bagus nilai perusahaan. Tobin’s Q diatas 1 menunjukkan 

bahwa nilai perusahaan tersebut lebih besar dibandingkan aset yang dicatat oleh 

perusahaan.  

4.  Profitabilitas 

a. Pengertian Profitabilitas 

Menurut (Munawir, 2010:33) “Profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”. Menurut 

(Kasmir, 2014:115), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pedapatan investasi. Sedangkan 

menurut (Agus Sartono, 2014:115) rasio profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 
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aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang 

akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. 

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa rasio 

profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan selama suatu 

periode akuntansi. 

b. Pengukuran Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas dapat diukur menggunakan tujuh jenis rasio yaitu 

Profit Margin, Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Earning Per Share, 

Return On Investment, Return On Assets, Return On Equity. 

1)  Profit Margin 

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa 

dilihat langsung pada analisis common size untuk laporan laba rugi. Rasio 

ini diintepretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-

biaya diperusahaan pada periode tertentu (Hanafi Dan Halim, 2000:84). 

Jika nilai margin laba tinggi, perusahaan dinilai bekerja dengan baik, karena 

menghasilkan laba secara maksimal dan dinilai dapat mengelola keuangan 

dengan efektif sehingga akan berpengaruh pada peningkatan harga saham. 

2)  Gross Profit Margin 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba kotor yang 

diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode 

yang sama. Rasio ini mencerminkan laba kotor yang dapat dicapai setiap 

rupiah penjualan. Gross Profit Margin pada umumnya penting karena 

merupakan titik awal untuk mencapai laba bersih yang sehat. Ketika 

perusahaan memiliki margin laba kotor yang tinggi perusahaan tersebut 

berada pada posisi yang lebih baik untuk memiliki marhin laba operasi yang 

kuat dan laba bersih yang kuat. 

3)  Net Profit Margin 

Rasio ini merupakan ukuran dari profitabilitas perusahaan dari 

penjualan setelah memperhitungkan semua semua biaya dan pajak 

penghasilan. Margin laba merupakan sebuah indikator strategi pendapatan 

harga suatu perusahaan dan seberapa baik pengendalian biaya. Rasio ini 

menunjukkan besarnya persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap 
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penjualan. Semakin besar rasio Net Profit Margin maka semakin baik 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. 

4)  Earning Per Share 

Rasio ini merupakan suatu indikator keberhasilan perusahaan 

sehingga umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan 

calon pemegang saham akan tertarik akan earning per share. Jika Earning 

Per Share pada perusahaan tersebut tinggi, maka niliai Revenue tersebut 

juga tinggi. rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk 

memuaskan pemegang saham. 

5)  Return On Investment 

Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk 

kegiatan operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini 

dapat membantu untuk mempertimbangkan Kembali rencana investasi 

suatu aset. Jika nilainya positif, maka itu pertanda baik. Semakin tinggi nilai 

hasil perhitungan yang didapat, semakin baik. Investasi tersebut berpotensi 

baik. Namun sebaliknya jika hasil perhitungannya negatif, sebaiknya tidak 

meneruskan investasi tersebut karena dapat menimbulkan kerugian. 

6)  Return On Asset 

Rasio ini merupakan analisis yang membandingkan antara laba 

bersih dan total aktiva. mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aktiva yang tersedia. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam 

menghasilkan pendapatan atau keuntungan dari sumber daya ekonomi atau 

aset yang dimiliki dalam neracanya. Semakin tinggi rasio Return On Asset 

suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih. 

7)  Return On Equity 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak 

dengan modal sendiri. Rasio ini merupakan pengukuran penting bagi para 

calon investor baru, karena calon investor tersebut dapat mengetahui 

seberapa efisiennya suatu perusahaan menggunakan uang yang di 

investasikan tersebut untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi rasio 
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ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, 

demikian pula sebaliknya.  

5.  Likuiditas 

a.  Pengertian Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan membandingkan 

aktivitas lancar dan hutang lancar. Menurut (Subranyam, 2010:10) “likuiditas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka 

pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas 

perusahaan serta komponen asset dan kewajiban lancarnya”. Sedangkan 

menurut (Agus Sartono, 1997:62) “rasio likuiditas mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada 

waktunya”. 

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa rasio 

likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. 

b. Pengukuran Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas dapat diukur dengan 5 jenis rasio yaitu Rasio Lancar, 

Rasio Cepat, Cash Ratio, Rasio Perputaran Kas, Inventory to Net Working 

Capital. 

1) Rasio Lancar 

Rasio lancar memberikan informasi tentang kemampuan aktiva 

lancar untuk menutup hutang lancar. Aktivitas lancar meliputi kas, piutang 

dagang, surat berharga, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, 

perlengkapan, persediaan barang dagang, wesel tagih, piutang penghasilan, 

dan sewa dibayar di muka. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan 

hutang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban 

jangka pendeknya. 

2) Rasio Cepat 

Rasio Cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban atau hutang lancar (hutang jangka pendek) 

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory).Rasio 

cepat memfokuskan komponen-komponen aktiva lancar yang lebih likuid 

yaitu: kas, surat-surat berharga, dan piutang dihubungkan dengan hutang 
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lancar atau hutang jangka pendek (Martono, 2003:56). Jika terjadi perbedaan 

yang sangat besar antara quick ratio dengan current ratio, dimana current 

ratio meningkat sedangkan quick ratio menurun, berarti terjadi investasi yang 

besar pada persediaan. 

3) Cash Ratio 

Cash Ratio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas 

yang tersedia untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas dapat 

ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti 

rekening giro atau tabungan yang ada di bank. Jika nilai Cash Ratio rendah 

maka pemilik usaha bisa berusaha meningkatkan dana tunai dan setara 

kasnya. Namun jika nilai Cash Ratio tinggi pemilik usaha menyadari bahwa 

selama ini dana tunainya tidak bergerak.  

4) Rasio Perputaran Kas 

Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan 

modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan 

membiayai penjualan. Tingkat perputaran kas menunjukkan kecepatan 

perubahan Kembali aset lancar menjadi kas melalui penjualan. Semakin 

tinggi tingkat perputaran kas maka akan menunjukkan tingginya volume dari 

penjualan perusahaan. Namun sebaliknya jika volume perputaran kas rendah 

mengindikasikan bahwa kas perusahaan tidak efisien digunakan. 

5) Inventory to Net Working Capital 

Inventory to net working capital berfungsi untuk mengukur jumlah 

persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut 

terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dan utang lancar. (Kasmir, 

2014:134). Inventory to Net Working Capital juga dapat didefinisikan 

sebagai suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan bagian apa dari 

inventaris perusahaan yang dibiayai dari arus kas yang tersedia. Jika semakin 

rendah rasio, maka semakin tinggi likuiditas sebuah perusahaan.  

6. Solvabilitas 

a. Pengertian Solvabilitas 

Menurut (Sumarni dan Soeprihanto, 2014:331) menyatakan bahwa 

rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. 
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Sedangkan menurut (Irham Fahmi, 2014:59), solvabilitas merupakan 

rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola 

keuntungan dan juga mampu untuk melunasi Kembali hutangnya.  

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

rasio solvabilitas memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan 

hutang perusahaan, dalam artian untuk mengukur seberapa besar porsi 

hutang yang ada di perusahaan jika dibandingkan dengan modal atau aset 

yang ada. 

 b. Pengukuran Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas dapat diukur menggunakan 5 jenis rasio yaitu 

Total Debt to Total Assets Ratio, Debt to Equity Ratio, Time Interest 

Earned Ratio, Fixed Charge Coverage, Cash Flow Coverage. 

1) Total Debt to Total Assets Ratio 

Rasio ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari 

hutang. Kreditor lebih menyukai debt ratio yang rendah sebab tingkat 

keamanan dananya menjadi semakin baik (Sutrisno, 2001:249). Rasio 

ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. 

Semakin kecil rasionya maka semakin aman (solvable). Porsi hutang 

terhadap aktiva harus kecil (Harahap, 2002:304). Semakin rendah rasio 

DAR maka semakin besar jaminan bagi kreditur Ketika terjadi 

likuidasi. Di sisi lain, pemegang saham menginginkan lebih banyak 

Leverage karena dapat meningkatkan pendapatan yang diharapkan 

2) Debt to Equity Ratio 

Rasio ini merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti 

modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. bagi 

perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal 

sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Jumlah hutang dan 

ekuitas yang masuk dalam komponen untuk menghitung DER 

digunakan sebagai acuan agar operasional tetap berada pada jumlah 

proposional. 
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3) Time Interest Earned Ratio 

Rasio ini mengukur seberapa besar keuntungan dapat berkurang 

tanpa mengakibatkan adanya kesulitan keuangan karena perusahaan 

tidak mampu membayar bunga. Pembayaran bunga pada umumnya 

dilakukan dalam jangka panjang dan sering diperlakukan sebagai 

pengeluaran tetap yang berkelanjutan. Rasio yang tinggi menunjukkan 

situasi yang aman, meskipun barangkali menunjukkan terlalu 

rendahnya penggunaan hutang perusahaan. Sebaliknya, rasio rendah 

memerlukan perhatian dari pihak manajemen. 

4) Fixed Charge Coverage 

Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar beban tetapnya yaitu berupa bunga dan sewa (Agus 

Sartono, 1997:67). Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

dengan nyaman menutupi biaya tetapnya dan melakukan pembayaran 

sewa dari keuntungan yang dihasilkannya dari operasi. Namun rasio 

yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghasilkan laba 

yang cukup untuk memenuhi pembayaran bunga dan sewa. 

B.  Hubungan Antar Variabel 

1.  Hubungan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Tingginya 

profitabilitas perusahaan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga 

membuat para investor untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham 

perusahaan. Dengan banyaknya investor yang membeli saham perusahaan akan 

menaikkan harga saham perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.  

2. Hubungan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi menandakan bahwa 

perusahaan sanggup untuk membayar hutang lancarnya secara tepat waktu dengan 

aktiva lancar yang dimilikinya tanpa mengganggu aktivitas operasional pada 

perusahaan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu terapan dari signalling theory 

dimana perusahaan memberikan sinyal positif ke para investor, sehingga investor 

tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Hal ini akan meningkatkan nilai 

perusaahaan Karena, harga saham yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan 

nilai perusahaan. 
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3. Hubungan Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Perusahaan dikatakan insolvable apabila total hutang perusahaan lebih besar dari 

pada total aset yang dimiliki perusahaan, semakin tingginya rasio solvabilitas 

perusahaan maka semakin tinggi pula resiko investasinya keputusan dalam 

penggunaan hutang yang tinggi dapat menaikkan risiko kebangkrutan jika perusahaan 

tidak mampu membayar hutang tersebut (Weston dan Copeland,2010:245), hal ini 

bisa membuat investor berhati-hati untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki 

rasio provitabilitas yang tinggi, dan ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan 

pada harga saham. Karena harga saham yang rendah akan menurunkan nilai 

perusahaan. 

C.  Kerangka pemikiran 

 

D.  Pengembangan Hipotesis 

Menurut (Zikmund, 1997:112) hipotesis adalah proporsi atau dugaan belum terbukti 

bahwa tentatif menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berdasarkan teori dan tinjauan pustaka maka dapat 

diturunkan hipotesis sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas sangatlah penting untuk perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Karena profitabilitas ini 

menunjukkan prospek bagus atau tidaknya perusahaan di masa yang akan datang. 

Pengungkapan informasi terkait peningkatan profitabilitas dalam laporan keuangan 

akan meningkatkan prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga hal ini 

akan dianggap sebagai sinyal positif oleh investor (Rizqia dkk.,2013). Investor akan 

merespon sinyal positif tersebut melalui peningkatan permintaan saham yang akan 

berdampak pada meningkatnya harga saham dan nilai perusahaan. Apabila 

perusahaan berhasil membukukan tingkat laba yang tinggi, maka hal ini akan 

memotivasi para investor untuk berinvestasi dan permintaan saham pun akan 

meningkat. Peningkatan harga saham dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil 

penelitian Azizah luthfiana (2018) dan Putu Shiely Komala, I Dewa Made Endiana, 

Putu Diah Kumalasari, Dan Ni Made Rahindayati (2021), mengatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh Positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

H1: Terdapat Pengaruh Profitabilitas Terhadap nilai perusahaan 

2.  Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang mana dapat meningkatkan nilai perusahaan karena nilai 

hutang yang sedikit namun nilai likuiditas yang tinggi juga menunjukkan banyak 

dana perusahaan yang menganggur yang pada akhirnya mengurangi kemampuan 

laba perusahaan. Hal ini yang dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga 

investor lebih tertarik untuk menanamkan saham pada perusahaan. Hasil penelitian 

A.A.Ngr Bgs Aditya Permana Dan Henny Rahyuda (2019) mengatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

H2: Terdapat Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

3.  Pengaruh Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Solvabilitas mengukur besarnya total aset perusahaan yang dibiayai oleh 

kreditur. Semakin tinggi solvabilitas sebuah perusahaan maka semakin tinggi aset 

perusahaan yang dibiayai dengan hutang dari kreditur. Perusahaan yang memiliki 

hutang tinggi akan cenderung mengalami kesulitan keuangan dalam hal pembayaran 

hutang dan bunga. Sebaliknya apabila solvabilitas perusahaan rendah maka semakin 

rendah risiko dalam pembayaran hutang dan bunga yang dihadapi perusahaan. 
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Dalam penelitian Faldy G. Lumentut Dan Marjam Mangantar (2019) mengatakan 

bahwa Likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas secara simultan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H3: Terdapat Pengaruh Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

4.  Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan dari ketiga perumusan hipotesis diatas, profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan didukung oleh penelitian Azizah luthfiana (2018) 

dan Putu Shiely Komala, I Dewa Made Endiana, Putu Diah Kumalasari, Dan Ni 

Made Rahindayati (2021). Likuiditas Berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

didukung oleh penelitian Faldy G. Lumentut Dan Marjam Mangantar (2019). Dan 

Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan didukung oleh penelitian 

A.A.Ngr Bgs Aditya Permana Dan Henny Rahyuda (2019). Berdasarkan dari teori 

dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis: 

H4: Terdapat Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan 

data yang dapat diukur dengan melakukan Teknik statistik, matematika, atau komputasi 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kausal komparatif (causal – 

comparative research) dengan menggunakan data dokumenter, karena penelitian ini 

memiliki karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih. 

Menurut (Uma Sekaran, 2011:233), Penelitian kausal komparatif merupakan suatu 

penelitian yang bersifat ex post facto, yang artinya mempelajari subjek yang telah diberi 

suatu stimulus kemudian membandingkannya dengan subjek yang belum diberikan 

stimulus , guna membuktikan hubungan sebab-akibat.
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B. Operasional Variabel 

Menurut buku pedoman skripsi dan non skripsi serta ujian komprehensif/penutup 

studi (2019:27), operasional variabel adalah gambaran tentang struktur penelitian yang 

menjabarkan variabel/sub variabel kepada konsep, dimensi, indikator dan ukuran yang 

diarahkan untuk memperoleh nilai variabel. Variabel dalam penelitian terbagi menjadi dua 

yaitu: 

C. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut (Sugiyono, 2011:61), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen . Variabel 

independent dalam penelitian ini yaitu: 

a. Profitabilitas (X1) 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio ROA (Return On 

Asset). Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan atau keuntungan dari sumber daya ekonomi atau aset yang dimiliki dalam 

neracanya. Semakin tinggi rasio Return On Asset suatu perusahaan maka semakin baik 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Rumus dari ROA yaitu sebagai 

berikut: 

   

 

 

a. Likuiditas (X2) 

Likuiditas dalam penelitian ini diukur menggunakan Cash Ratio. Cash 

Ratio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia 

untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari 

tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau 

tabungan yang ada di bank. Rumus dari Cash Ratio yaitu sebagai berikut: 

   

 

b. Solvabilitas (X3) 

Solvabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio DER (Debt 

to Equity Ratio). Rasio ini merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri 

semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. bagi perusahaan sebaiknya 

𝑅𝑂𝐴 =
Laba Bersih

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

 
 
 
 
 
 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Kas + Setara Kas

Hutang Lancar
 𝑥 100% 
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besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak 

terlalu tinggi. Rumus dari Debt to Equity Ratio yaitu sebagai berikut: 

   

 

D. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut (Sugiyono, 2004:33), variabel terikat merupakan variabel yang 

mendapatkan pengaruh dari data karena adanya variabel Independent. Variabel dependent 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah sebuah pandangan investor terhadap harga saham, nilai 

perusahaan dapat dikatakan baik jika kapasitas sahamnya beredar dengan baik atau 

meningkat maka dikatakan nilai perusahaan baik dan demikian sebaliknya. Nilai 

perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio PBV (Price to Book Value). 

Menurut (Hery, 2016:145), rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham 

apakah overvalued atau undervalued. Rumus dari Price to Book Value yaitu sebagai 

berikut: 

   

 

E. Obyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin, hasil yang menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat-sifatnya. 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2015-2019 sebanyak 26 

perusahaan. 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

2 ALTO Ari Banyan Tirta Tbk 

3 CAMP Campina Ice Cream Industri Tbk 

4 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Hutang

Modal
 𝑥 100% 

 
 
 
 
 
 

𝑃𝐵𝑉 =
Harga Per Lembar Saham

Nilai Buku Per Lembar Saham 
 𝑥 100% 
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5 CLEO Sariguna Primatirta Tbk 

6 COCO Wahana Intefood Nusantara Tbk 

7 DMND Diamond Food Indonesia Tbk 

8 DLTA Delta Djakarta Tbk 

9 FOOD Sentra Food Indonesia Tbk 

10 GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk 

11 HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk 

12 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

13 IKAN Era Mandiri Cemerlang Tbk 

14 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

15 KEJU Mulia Boga Raya Tbk 

16 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

17 MYOR Mayora Indah Tbk 

18 PANI Pratama Abadi Nusa Industri Tbk 

19 PCAR Prima Cakrawala Abadi Tbk 

20 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 

21 PSGO Palma Serasih Tbk 

22 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

23 SKBM Sekar Bumi Tbk 

24 SKLT Sekar Laut Tbk 

25 STTP Siantar Top Tbk 

26 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk 

 

2. Sampel 

Sampel dari penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Menurut 

(Arikunto, 2006), purposive sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak 

berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya 

pertimbangan yang befokus pada tujuan tertentu. 

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempulikasikan 

laporan keuangnnya pada tahun 2015,2016,2017,2018, dan 2019. 
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b) Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang menyajikan 

laporan keuangannya menggunakan mata uang Rupiah (IDR). 

c) Menampilkan data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 14 perusahaan yang memenuhi 

kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian dan diamati selama periode 2015-2019. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

2. ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 

3. CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

4. DLTA Delta Djakarta Tbk 

5. ICBP Indofood CBP Sukses Tbk 

6. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

7. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

8. MYOR Mayora Indah Tbk 

9. PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 

10. ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

11. SKBM Bumi Sekar Tbk 

12. SKLT Sekar Laut Tbk 

13. STTP Siantar Top Tbk 

14. ULTJ UltraJaya Milk Industry&Trading Tbk  

 

F. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter 

(Documentary Data). Data dokumenter merupakan jenis data penelitian yang antara 

lain berupa: faktur, jurnal, surat surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk 

laporan program (Pedoman Skripsi dan Non Skripsi Serta Ujian Komprehensif, 

2019:37).  
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2.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder 

(Secondary Data). Menurut (Hasan dan M. Iqbal, 2002:58), data sekunder adalah 

data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi 

primer yang telah diperoleh yaitu bahan Pustaka, literatur, penelitian terdahulu, 

buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan adalah data dari 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

periode 2017-2019 untuk mendapatkan data variabel profitabilitas, likuiditas, dan 

solvabilitas yang dilakukan perusahaan. 

2.  Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode Observasi (Observation Methods). Metode observasi yaitu proses pencatatan 

pola perilaku subyek, obyek atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan dan 

komunikasi dengan individu-individu. Ada 2 macam observasi dalam metode observasi 

yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Metode yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu observasi tidak langsung karena peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan 

dan pencatatan gejala pada obyek penelitian secara tidak langsung. Data yang digunakan 

untuk pengamatan penelitian ini adalah dengan Non Participant, dengan mengamati data 

laporan tahunan perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia periode 2017-2019. 

G. Rancangan Analisis 

1.  Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif agar memberikan gambaran 

suatu data yang dilihat dari nilai mean, nilai maksimum, dan nilai minimum. 

a.  Mean, Mean adalah nilai mewakili himpunan atau sekelompok data. Mean 

digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari skor total keseluruhan jawaban yang 

diberikan oleh responden, yang tersusun dalam distribusi data. Rumus dari mean 

yaitu: 

 

 

Keterangan: 

 Me = Mean atau Rata-rata 

𝑀𝑒 =
Σxi

n
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 Σxi = Jumlah masing-masing data (X1+X2+X3+x4+…) 

 N = Banyaknya data atau sampel 

b. Nilai Maksimum 

Nilai maksimum adalah nilai terbesar yang diperoleh dari sejumlah populasi 

yang telah dikumpulkan. 

c.  Nilai Minimum 

Nilai minimum adalah nilai terkecil yang diperoleh dari sejumlah populasi 

yang telah dikumpulkan. 

 

2. Analisis Regresi Data Panel 

Data panel merupakan gabungan antara data time series dan data cross section. Data 

panel juga biasa disebut data kelompok (Pooled Data), kombinasi berkala, data 

mikropanel dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model regresi data panel. Dalam melakukan regresi data panel kita harus memilih 

beberapa model pendekatan yang paling tepat untuk mengestimasi data panel yaitu 

menggunakan model common effect, fixed effect, dan random effect. Berikut penjelasan 

dari ketiga model diatas. 

a. Model Common Effect 

Model common effect merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel. Model common effect dilakukan dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Penggabungan kedua jenis 

data tersebut dapat digunakan metode OLS (Ordinary Least Square) biasa sehingga 

sering disebut dengan Pooled Least Square atau common OLS model untuk 

mengestimasi model data panel. Pendekatan dengan model common effect memiliki 

kelemahan yaitu ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya karena 

adanya asumsi bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu sama padahal pada 

kenyataannya kondisi setiap objek akan saling berbeda pada suatu waktu dengan 

waktu lainnya (Widarjono, 2013). 

b.  Model Fixed Effect 

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan adanya perbedaan antar objek 

meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama. Fixed Effect disini maksudnya 
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adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode 

waktu, demikian pula dengan koefisien regresornya. (Widarjono, 2013). 

c.  Model Random Effect 

Pendekatan model random effect ini adalah mengatasi kelemahan dari model fixed 

effect. Model ini dikenal juga dengan sebutan model generalized leastsquare (GLS). 

Model random effect menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar 

waktu dan antar objek. Untuk menganalisis datapanel menggunakan model ini ada satu 

syara yang harus dipenuhi yaitu objek data silang lebih besar dari banyaknya koefisien. 

(Widarjono, 2013). 

Dari ketiga pendekatan model data panel diatas, maka untuk memilih model 

pendekatan yang paling tepat digunakan sebagai estimasi penelitian, berikut uji-uji 

yang dilakukan untuk medapatkan pendekatan terbaik dalam analisis regresi data panel. 

1) Uji Chow 

Chow test merupakan sebuah pengujian untuk memilih antara model 

common effect dan model fixed effect. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesis 

sebagai berikut. 

  H0 : Common Effect Model 

  Ha : Fixed Effect Model 

Jika kita memperoleh hasil Fhitung>Ftabel maka H0 ditolak, yang 

berarti model yang lebih tepat untuk digunakan yaitu Fixed Effect Model. 

Kriteria lain yang dapat digunakan adalah dengan Likelihood Test pada alat uji 

statistik jika nilai probabilitas cross-section F ≤ α (taraf signifikansi 5%) maka 

model yang digunakan adalah model Common Effect. (Ajija et al., 2011). 

2) Uji Lagrange Multiplier (LM Test) 

Lagrange Multiplier Test adalah uji untuk mengetahui apakah Common 

Effect Model (CEM) atau Random Effect Model (REM) yang paling tepat 

digunakan. Uji signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch 

Pagan. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah: 

 H0 : Common Effect Model 

 Ha : Random Effect Model 

Jika nilai LM statistic lebih besar dari nilai kritis statistic Chi Squares 

maka H0 ditolak yang artinya model yang lebih tepat untuk digunakan yaitu 

model Random Effect, dan sebaliknya. Uji LM ini tidak dilaksanakan jika dari 
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hasil uji chow menghasilkan Fixed Effect Model yang lebih tepat digunakan, 

tetapi jika pada uji chow menghasilkan Common Effect Model yang lebih baik 

untuk digunakan, maka uji LM ini dapat dilakukan. 

3) Uji Hausman 

Setelah melakukan uji chow dan hasil dari uji chow adalah model fixed 

effect yang lebih baik. Langkah selanjutnya adalah membandingkan model fixed 

effect dan model random effect dengan melakukan uji hausman. Pengujian ini 

dilakukan hipotesis sebagai berikut: 

   H0 : Random Effect Model 

   Ha: Fixed Effect Model 

Apabila nilai probabilitas > taraf signifikansi yaitu 5%, maka H0 

diterima, artinya model yang lebih tepat digunakan yaitu Random Effect, dan 

sebaliknya (Ajija, et al., 2011). 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan 

atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. 

a) Uji Normalitas Regresi 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas dapat menggunakan Uji Jarque-Berra (JB Test). Uji ini 

memiliki ketentuan yaitu apabila nilai probabilitas JB lebih besar dari 

tingkat signifikansi α = 0,05, maka data residual terdistribusi normal dan 

sebaliknya apabila nilai probabilitas JB lebih kecil dari tingkat 

signifikansi α = 0,05, maka data residual tidak terdistribusi secara 

normal. (Gujarati, 2010). 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen, karena jika menemukan adanya kolinearitas sempurna 

maka koefisien regresi pada variabel bebas tidak dapat ditentukan dan 

standar errornya tidak terhingga. 

c) Uji Autokorelasi 
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Uji Autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan penganggu pada periode t (periode tahun berjalan) 

dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). 

d) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi yang terbentuk terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

model regresi. Data yang baik adalah data yang Homoskedastisitas. 

Homoskedastisitas terjadi jika varian variabel pada model regresi 

memiliki nilai yang sama atau konstan 

2. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis merupakan prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, 

yaitu keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang sedang diuji. Pada 

dasarnya uji hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independent terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran variabel atau rasio 

dalam suatu persamaan linear. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

a) Uji Analisis Koefisien- Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa erat 

hubungan antara keseluruhan variabel bebas X1, X2, X3, X4 dengan 

variabel terikat Y, koefisien korelasi dapat dilihat di R-Squared pada 

hasil model yang telah terpilih EViews. 

Tabel 3.3 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,19 Sangat Rendah 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

Sumber: ( Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis ) 

b) Uji Persamaan Regresi Linear Berganda 
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Analisis Regresi Berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel independent terhadap variabel dependen. Variabel 

independent dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, likuiditas, dan 

Solvabilitas. Sedangkan variabel dependennya adalah Nilai Perusahaan. 

Persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan adalah sebagai 

berikut: 

   

 

Keterangan: 

 Y = Nilai Perusahaan 

 α = Konstanta 

 X1 = Profitabilitas 

 X2 = Likuiditas 

 X3 = Solvabilitas 

 β1…β3 = Koefisien X1…X3 

 ε = Disturbance error (faktor pengganggu / residual) 

c) Uji Signifikan Parsial (uji t) 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah secara 

individu variabel-variabel independen yang digunakan berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah 

variabel independent dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat 

nilai signifikasi (Probabilitas) masing-masing variabel independen 

dengan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikasi pada variabel independen > 0,05, maka H0 

diterima, artinya secara individual variabel independent tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikasi pada variabel independen < 0,05, maka H0 

ditolak, artinya secara individual variabel independent 

mempengaruhi variabel dependen. 

d) Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh 

variabel independennya yaitu Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu 

Nilai Perusahaan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F yaitu: 

Y =  α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 
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a. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% (Fhitung > Ftabel) maka 

Ha diterima, artinya variabel independen secara Bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

b. Jika nilai signifikan lebih besar 5% (Fhitung < Ftabel) maka Ha 

tidak diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

e) Uji Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi antara nol (0) dari satu (1). Jika nilai koefisien 

determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model 

dalam menerangkan variabel terikat sangat  terbatas. Sebaliknya jika 

nilai koefisien determinasi variabel mendekati (1) berarti kemampuan 

variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin 

kuat. Rumus dari uji koefisien determinasi (R2) yaitu: 

𝐾𝐷 = (𝑟2)𝑥 100% 

Keterangan: 

 KD = Koefisien Determinasi. 

 (𝑟2) = Koefisien Korelasi. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskriptif Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap nilai perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Data yang akan diolah dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diambil dari Indonesia Capital Market Electronic 

Library (ICAMEL) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.  

Populasi dalam penelitian ini merupakan 26 perusahaan manufaktur  sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019 yang 

dipilih dengan metode Purposive Sampling. 
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1. Data Perusahaan Sampel 

Obyek penelitian yang digunakan adalah beberapa perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang menerbitkan laporan 

tahunan lengkap tahun 2015-2019 yang berisi data dan informasi yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini, serta laporan keuangan telah diaudit dan 

disertai dengan laporan auditor independen dan menggunakan mata uang 

rupiah. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh 14 perusahaan yang 

dapat dijadikan sampel penelitian selama 2015-2019. 

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan, maka terpilih 14 

yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini dari tahun 2015 sampai 

tahun 2019. 

4.1 

Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

2. ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 

3. CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

4. DLTA Delta Djakarta Tbk 

5. ICBP Indofood CBP Sukses Tbk 

6. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

7. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

8. MYOR Mayora Indah Tbk 

9. PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 

10. ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

11. SKBM Bumi Sekar Tbk 

12. SKLT Sekar Laut Tbk 

13. STTP Siantar Top Tbk 

14. ULTJ UltraJaya Milk Industry&Trading Tbk  
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B. Deskripsi Variabel Penelitian 

A. Variabel Independen 

1. Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor 

jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis 

profitabilitas ini. (Agus Sartono, 2014:115). 

Profitabilitas diukur dengan rumus sebagai berikut. 

   

 

Berikut adalah data hasil perhitungan Profitabilitas tahun 

2015-2019. 

Tabel 4.2 

Data Hasil Perhitungan Profitabilitas 

 

2. Likuiditas (X2) 

No Kode  

Profitabilitas 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 AISA 
0.041248302 0.077716243 -2.640992159 -0.067998564 0.607167814 

2 DLTA 0.184957282 0.212481199 0.20865432 0.221940384 0.222874337 

3 ICBP 0.110055697 0.125642085 0.112056529 0.135559119 0.138468716 

4 INDF 0.040394635 0.064094154 0.057660785 0.051398014 0.061359848 

5 MLBI 0.236527258 0.431697844 0.526703553 0.42388184 0.416320268 

6 MYOR 0.110223439 0.107462529 0.109343675 0.100071831 0.107123275 

7 PSDN -0.068697467 -0.056075806 0.046558081 -0.066794141 -0.033743069 

8 ROTI 0.099965391 0.095825953 0.029687868 0.028943315 0.05051566 

9 SKBM 0.052519811 0.02250816 0.015945796 0.009006966 0.000525806 

10 SKLT 0.053211933 0.036333456 0.036101344 0.042759801 0.056829843 

11 ULTJ 0.147768593 0.167443314 0.138797611 0.12628209 0.156749221 

12 ALTO -0.020627985 -0.022745439 -0.056652686 0.029753042 0.006691095 

13 CEKA 0.071710572 0.175107497 0.07713491 0.079258461 0.154663961 

14 STTP 0.096743224 0.074523439 0.092222117 0.096948113 0.167475259 

𝑅𝑂𝐴 =
Laba Bersih

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 
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likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi 

kewajibannya dan bergantung pada arus kas perusahaan serta 

komponen asset dan kewajiban lancarnya. (Subranyam, 2010:10). 

Likuiditas diukur dengan rumus sebagai berikut. 

   

 

Berikut adalah data hasil perhitungan Likuiditas tahun 

2015-2019. 

Tabel 4.3 

Data Hasil Perhitungan Likuiditas 

No Kode  

Likuiditas 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 AISA 0.213969611 0.116967812 0.032695484 0.009069243 0.047761212 

2 DLTA 3.524341446 4.778406837 6.051649803 5.009583586 5.257071741 

3 ICBP 1.275753272 1.294012089 1.288403753 0.653291222 1.274970452 

4 INDF 0.520802796 0.695245819 0.63269008 0.282310736 0.556778662 

5 MLBI 0.283580763 0.304035933 0.171038728 0.195004304 0.048969184 

6 MYOR 0.533738838 0.397298881 0.492186501 0.52380094 0.800246146 

7 PSDN 0.117431088 0.291311562 0.149635291 0.156008381 0.106514708 

8 ROTI 1.301367129 1.906351633 1.84493075 2.463781287 1.07134262 

9 SKBM 0.360563571 0.201560706 0.544598288 0.436747274 0.255081506 

10 SKLT 0.048266084 0.07548056 0.062118829 0.069996336 0.076236143 

11 ULTJ 1.511894548 2.563279018 2.583884235 2.273927398 2.439981873 

12 ALTO 0.008354291 0.016046901 0.030907892 0.015729704 0.014894208 

13 CEKA 0.013252354 0.041013211 0.028837446 0.006383111 1.647086379 

14 STTP 0.017701228 0.044470674 0.194880203 0.09473816 0.246583774 

 

3. Solvabilitas (X3) 

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

suatu perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dilikuidasi. (Sumarni dan Soeprihanto, 2014:331). 

Solvabilitas diukur dengan rumus sebagai berikut. 

   

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Kas + Setara Kas

Hutang Lancar
 𝑥 100% 

 
 
 
 
 
 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Hutang

Modal
 𝑥 100% 

 
 
 
 
 
 



54 
 

Berikut adalah data hasil perhitungan solvabilitas tahun 

2015-2019. 

Tabel 4.4 

Data Hasil Perhitungan Solvabilitas 

No Kode  

Solvabilitas 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 AISA 1.284142028 1.170185489 -1.591994805 -1.526350776 -2.127341206 

2 DLTA 0.222099416 0.183156265 0.171404501 0.186388491 0.17503857 

3 ICBP 0.620843855 0.562197963 0.55574693 0.51349478 0.451357769 

4 INDF 1.129594934 0.870092259 0.883255016 0.933974053 0.774799692 

5 MLBI 1.740910396 1.77227286 1.357091008 1.47487101 1.52786414 

6 MYOR 1.183617902 1.062552893 1.028167978 1.059305218 0.923033718 

7 PSDN 0.912927276 1.332611204 1.307073529 1.872234026 1.55418349 

8 ROTI 1.277024864 1.023661253 0.616809499 0.506328189 0.513964888 

9 SKBM 1.221773191 1.719017757 0.586168937 0.702292799 0.757431487 

10 SKLT 1.480262893 0.918748788 1.068747528 1.202872661 1.079082743 

11 ULTJ 0.265411512 0.21493722 0.232416712 0.163543915 0.168569331 

12 ALTO 1.327993745 1.423030938 1.645896062 1.866874299 1.898244345 

13 CEKA 1.321989795 0.605959962 0.542157587 0.196906716 0.231402875 

14 STTP 0.902805391 0.999475589 0.691565346 0.598159058 0.341505439 

 

B. Variabel Dependen 

1. Nilai Perusahaan (Y) 

Nilai perusahaan adalah sebuah pandangan investor terhadap 

harga saham, nilai perusahaan dapat dikatakan baik jika kapasitas 

sahamnya beredar dengan baik atau meningkat maka dikatakan nilai 

perusahaan baik dan demikian sebaliknya. 

Nilai Perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut. 

   

 

Berikut adalah data hasil perhitungan nilai perusahaan 

tahun 2015-2019. 

 

 

Tabel 4.5 

Data Hasil Perhitungan Nilai Perusahaan 

𝑃𝐵𝑉 =
Harga Per Lembar Saham

Nilai Buku Per Lembar Saham 
 𝑥 100% 
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No Kode 

Nilai perusahaan 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 AISA 0.981748753 1.468008864 -0.45761616 -0.156689043 -0.326159678 

2 DLTA 6.408126044 3.954363919 3.210623187 3.429176813 4.486359629 

3 ICBP 4.794808805 5.405211492 5.106735681 5.366897149 4.875324029 

4 INDF 1.053734428 1.583582762 1.421376232 1.310464161 1.283794943 

5 MLBI 42.6084177 30.16822236 27.0570849 28.87448438 28.49764443 

6 MYOR 8.82388835 5.870480172 6.141208368 6.857417413 4.62985973 

7 PSDN 0.679330941 0.688441285 1.230769601 1.138259643 0.582810048 

8 ROTI 6.766679887 5.613495098 2.79697789 2.5450937 2.600543999 

9 SKBM 2.056632232 1.627028239 1.20606638 1.152795758 0.683189221 

10 SKLT 1.680913827 0.718376306 2.470381077 3.05424757 2.923619827 

11 ULTJ 4.073152385 3.783038813 3.564280333 3.266472571 3.432263476 

12 ALTO 1.401697421 1.500659037 2.028324899 2.264757957 2.291291157 

13 CEKA 0.627643492 0.904642194 0.849958408 0.837687023 0.878329937 

14 STTP 3.915159643 3.576257247 4.124577705 2.983804643 2.744404454 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik dalam penelitian ini digunakan untuk transformasi data 

penelitian ke dalam bentuk tabulasi untuk menyajikan ringkasan, 

pengaturan, atau penyusunan data berbentuk table numerik, dan grafik. 

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai suatu data dimana 

data yang diperoleh memperlihatkan rata-rata (Mean), nilai tertinggi 

(Maximum), nilai terendah (Minimum), dan standar deviasi dari setiap 

variabel yang diteliti. 

Tabel 4.6 

Deskriptif Statistik Variabel Yang Diteliti 

 Y X1 X2 X3 

Mean 4.799895 0.06779 0.894269 0.798055 

Median 2.672474 0.078487 0.287446 0.907866 

Maximum 42.60842 0.607168 6.05165 1.898244 

Minimum -0.457616 -2.640992 0.006383 -2.127341 

Std. Dev. 7.840028 0.352632 1.348265 0.736188 

Observations 70 70 70 70 
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Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa rata-rata nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 sebesar 4.799895, dengan nilai 

deviasi sebesar 7.840028. Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan 

tertinggi terjadi pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yang 

merupakan data dari nilai perusahaan dari seluruh sampel pada rentang 

2015-2019 dengan nilai sebesar 42.60842, sedangkan nilai perusahaan 

terendah terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang 

merupakan data dari nilai perusahaan dari seluruh sampel pada rentang 

2015-2019 dengan nilai sebesar -0.457616. 

Nilai rata-rata Profitabilitas periode 2015-2019 sebesar 0.06779, 

dengan nilai standar deviasi sebesar 7.840028. Perusahaan yang memiliki 

nilai profitabilitas tertinggi terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

(AISA) yang merupakan data dari nilai perusahaan dari seluruh sampel pada 

rentang 2015-2019 dengan nilai sebesar 0.607167814, nilai perusahaan 

terendah terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang 

merupakan data dari nilai perusahaan dari seluruh sampel pada rentang 

2015-2019 dengan nilai sebesar -2.640992159. 

Nilai rata-rata Likuiditas periode 2015-2019 sebesar 0.894269, dengan 

nilai standar deviasi sebesar 1.348265. perusahaan yang memiliki nilai 

likuiditas tertinggi terjadi pada PT. Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang 

merupakan data dari nilai perusahaan dari seluruh sampel pada rentang 

2015-2019 dengan nilai sebesar 6.05165, sedangkan nilai perusahaan 

terendah terjadi pada PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) yang 

merupakan data dari nilai perusahaan dari seluruh sampel pada rentang 

2015-2019 dengan nilai sebesar 0.006383. 

Nilai rata-rata Solvabilitas periode 2015-2019 sebesar 0.798055, 

dengan nilai standar deviasi sebesar 0.736188. Perusahaan yang memiliki 

nilai solvabilitas tertinggi terjadi pada PT. Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) 

yang merupakan data dari nilai perusahaan dari seluruh sampel pada rentang 

2015-2019 dengan nilai sebesar 1.898244, sedangkan nilai perusahaan 

terendah terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang 
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merupakan data dari nilai perusahaan dari seluruh sampel pada rentang 

2015-2019 dengan nilai sebesar -2.127341. 

2. Analisis Regresi Data Panel 

Data panel merupakan gabungan antara data Time Series dan data Cross 

Section. Data panel juga biasa disebut data kelompok (Pooled Data), 

kombinasi berkala, data mikropanel dan lain-lain. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Dalam 

melakukan regresi data panel kita harus memilih beberapa model 

pendekatan yang paling tepat untuk mengestimasi data panel yaitu 

menggunakan model Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model 

(FEM), dan Random Effect model (REM) sebagai berikut. 

a. Common Effect Model (CEM) 

Model Common Effect merupakan pendekatan yang paling 

sederhana untuk mengestimasi data panel. Model Common Effect 

dilakukan dengan mengkombinasikan data Time Series dan Cross 

Section. Penggabungan kedua jenis data tersebut dapat digunakan 

metode OLS (Ordinary Least Square) biasa sehingga sering disebut 

dengan Pooled Least Square atau common OLS model untuk 

mengestimasi model data panel. Berikut adalah output eviews model 

CEM. 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi Common Effect Model (CEM) 

Dependent Variable: PBV   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/21/21   Time: 16:20   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.344242 1.660144 1.412071 0.1626 

ROA 5.255756 2.725828 1.928132 0.0581 
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CR -0.007046 0.723700 -0.009736 0.9923 

DER 2.638501 1.363692 1.934821 0.0573 

     
     R-squared 0.149964     Mean dependent var 4.799895 

Adjusted R-squared 0.111326     S.D. dependent var 7.840028 

S.E. of regression 7.390756     Akaike info criterion 6.893782 

Sum squared resid 3605.136     Schwarz criterion 7.022268 

Log likelihood -237.2824     Hannan-Quinn criter. 6.944818 

F-statistic 3.881256     Durbin-Watson stat 0.275835 

Prob(F-statistic) 0.012840    

     
     

 

Berdasarkan dari hasil regresi menggunakan Common Effect Model 

(CEM) di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a) Koefisien regresi konstanta sebesar 2.344242, nilai t-Statistic sebesar 

1.412071 dengan probabilitas sebesar 0.1626 > 0.05. 

b) Profitabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 5.255756, nilai t-

Statistic sebesar 1.928132 dengan probabilitas sebesar 0.0581 > 0.05. 

artinya variabel Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dan tidak signifikan pada tingkat α = 5%. 

c) Likuiditas memiliki koefisien regresi sebesar -0.007046, nilai t-Statistic 

sebesar -0.009736 dengan probabilitas sebesar 0.9923 > 0.05 artinya 

variabel Likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 

tidak signifikan pada tingkat α = 5%. 

d) Solvabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 2.638501, nilai t-

Statistic sebesar 1.934821 dengan probabilitas sebesar 0.0573 > 0.05 

artinya variabel Solvabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dan tidak signifikan pada tingkat α = 5%. 

a. Fixed Effect Model (FEM) 

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan adanya 

perbedaan antar objek meskipun menggunakan koefisien regresor yang 

sama. Fixed Effect disini maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki 

konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu, demikian 

pula dengan koefisien regresornya. 
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Tabel 4.8 

Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM) 

Dependent Variable: PBV   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 07/21/21   Time: 16:18   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4.559222 0.223104 20.43543 0.0000 

ROA 0.149547 0.329924 0.453278 0.6522 

CR -0.409592 0.179903 -2.276730 0.0269 

DER 0.747844 0.173168 4.318595 0.0001 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.957171     Mean dependent var 11.05519 

Adjusted R-squared 0.944241     S.D. dependent var 10.68773 

S.E. of regression 1.831768     Sum squared resid 177.8348 

F-statistic 74.02925     Durbin-Watson stat 1.711606 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.955031     Mean dependent var 4.799895 

Sum squared resid 190.7197     Durbin-Watson stat 1.312251 

     
 

Berdasarkan dari hasil regresi menggunakan Fixed Effect 

Model (FEM) diatas dapat disimpulkan bahwa: 

a) Koefisien regresi konstanta sebesar 4.559222, nilai t-Statistic 

sebesar 20.43543 dengan probabilitas sebesar 0.0000 < 0.05. 

b) Profitabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0.149547, nilai t-

Statistic sebesar 0.453278 dengan probabilitas sebesar 0.6522 > 
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0.05. artinya variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dan tidak signifikan pada tingkat α = 5%. 

c) Likuiditas memiliki koefisien regresi sebesar -0.409592, nilai t-

Statistic sebesar -2.27673 dengan probabilitas sebesar 0.0269 < 

0.05. artinya variabel likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan dan tidak signifikan pada tingkat α = 5%. 

d) Solvabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0.747844, nilai t-

Statistic sebesar 4.318595 dengan probabilitas sebesar 0.0001 < 

0.05. artinya variabel solvabilitas berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan dan tidak signifikan pada tingkat α = 5%. 

a. Random Effect Model (REM) 

Pendekatan model Random Effect ini adalah mengatasi 

kelemahan dari model Fixed Effect. Model ini dikenal juga dengan 

sebutan model generalized leastsquare (GLS). Model random effect 

menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan 

antar objek. Untuk menganalisis datapanel menggunakan model ini ada 

satu syara yang harus dipenuhi yaitu objek data silang lebih besar dari 

banyaknya koefisien. 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Random Effect Model (REM) 

Dependent Variable: PBV   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/21/21   Time: 16:20   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4.319159 1.781229 2.424820 0.0181 

ROA -0.210222 0.747186 -0.281352 0.7793 

CR -0.375209 0.588660 -0.637396 0.5261 

DER 1.040686 0.501777 2.074001 0.0420 
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 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 6.094012 0.9125 

Idiosyncratic random 1.887657 0.0875 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.063987     Mean dependent var 0.658626 

Adjusted R-squared 0.021441     S.D. dependent var 2.014086 

S.E. of regression 1.992377     Sum squared resid 261.9912 

F-statistic 1.503953     Durbin-Watson stat 0.949462 

Prob(F-statistic) 0.221664    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.043871     Mean dependent var 4.799895 

Sum squared resid 4055.094     Durbin-Watson stat 0.061343 

     
     

 

Berdasarkan dari hasil regresi menggunakan Random Effect Model 

(REM) diatas dapat disimpulkan bahwa: 

a) Koefisien regresi konstanta sebesar 4.319159, nilai t-Statisitc sebesar 

2.42482 dengan probabilitas sebesar 0.0181 < 0.05. 

b) Profitabilitas memiliki koefisien regresi sebesar -0.210222, nilai t-

Statistic sebesar -0.281352 dengan probabilitas sebesar 0.7793 > 0.05. 

artinya variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dan tidak signifikan pada tingkat α = 5%. 

c) Likuiditas memiliki koefisien regresi sebesar -0.375209, nilai t-Statistic 

sebesar -0.637396 dengan probabilitas sebesar 0.5261 > 0.05. artinya 

variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan tidak 

signifikan pada tingkat α = 5%. 

d) Solvabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 1.040686, nilai t-Statistic 

sebesar 2.074001 dengan probabilitas sebesar 0.042 < 0.05. artinya 

variabel solvabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan 

signifikan pada tingkat α = 5%. 
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3. Pemilihan Uji Metode Estimasi 

a. Uji Chow 

Chow test merupakan sebuah pengujian untuk memilih antara 

model common effect dan model fixed effect. Dalam pengujian ini 

dilakukan hipotesis sebagai berikut. 

  H0 : Common Effect Model 

  Ha : Fixed Effect Model 

Jika kita memperoleh hasil Fhitung>Ftabel maka H0 ditolak, 

yang berarti model yang lebih tepat untuk digunakan yaitu Fixed Effect 

Model. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 73.750413 (13,53) 0.0000 

Cross-section Chi-square 206.440512 13 0.0000 

     
         

    

Berdasarkan hasil tabel diatas diperoleh F-hitung = 

73.750413 dan p-value (nilai prob) = 0.0000, signifikan pada α = 

5%, maka Hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti Fixed 

Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan. 

 

a. Uji Hausmann 

Setelah melakukan uji chow dan hasil dari uji chow adalah 

model fixed effect yang lebih baik. Langkah selanjutnya adalah 

membandingkan model fixed effect dan model random effect dengan 

melakukan uji hausman. Pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai 

berikut: 
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   H0 : Random Effect Model 

   Ha: Fixed Effect Model 

Apabila nilai probabilitas > taraf signifikansi yaitu 5%, maka 

H0 diterima, artinya model yang lebih tepat digunakan yaitu 

Random Effect, dan sebaliknya. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Hausmann 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 10.525956 3 0.0146 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     ROA -0.343698 -0.210222 0.001835 0.0018 

CR -0.468946 -0.375209 0.091283 0.7564 

DER 0.950473 1.040686 0.006097 0.2479 

     
          

Berdasarkan tabel diatas diperoleh X2 hitung = 10.525956 

dan p-value (nilai probabilitas) = 0.0146 < 0.05, signifikan pada α = 

5%, maka Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti Fixed Effect 

Model (FEM) lebih tepat digunakan. 

Kesimpulan Model 

Dalam Chow Test dan Hausmann Test menunjukkan bahwa 

Fixed Effect Model adalah model yang tepat untuk digunakan dalam 

penelitian ini. Jika Fixed Effect Model terpilih di kedua uji tersebut 

maka Lagrange Multiplier Test tidak perlu dilakukan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa: 
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Tabel 4.12 

Hasil Kesimpulan Pengujian 

No Metode Pengujian Hasil 

1 Chow Test 

Common Effect vs Fixed 

Effect Fixed Effect 

2 Hausmann Test 

Fixed Effect vs Random 

Effect  Fixed Effect 

 

Hasil pengujian model regresi data panel atas ketiga model 

data panel tujuannya yaitu untuk memperkuat kesimpulan pengujian 

berpasangan, yang merekomendasikan penggunaan Fixed Effect 

Model yang akan di analisis lebih lanjut di penelitian ini. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Pengujian asumsi klasik ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

a. Uji Normalitas Regresi 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual 

yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas dapat menggunakan Uji Jarque-Berra (JB 

Test). Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Grafik 4.1 

Hasil Uji Normalitas Data 
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Berdasarkan dari grafik diatas, dapat diketahui nilai 

signifikansinya sebesar 0.215822 yang berarti lebih besar dari 0.05, 

maka H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(Independen). Nilai korelasi antar variabel kurang dari 0.80 dapat 

diidentifikasi dan tidak ada masalah multikolinieritas. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai correlation matrix dan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan Matrix Correlation 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil tabel perhitungan Matrix Correlation di 

atas menunjukkan semua variabel bebas dalam penelitian tidak 

terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

-2 -1 0 1 2 3

Series: Standardized Residuals

Sample 2015 2019

Observations 70

Mean      -1.14e-16

Median  -0.168065

Maximum  3.276748

Minimum -2.623363

Std. Dev.   1.605402

Skewness   0.181782

Kurtosis   2.041236

Jarque-Bera  3.066600

Probability  0.215822


 X1 X2 X3 

    
    

ROA  1.000000  0.152682  0.278208 

CR  0.152682  1.000000 -0.323520 

DER  0.278208 -0.323520  1.000000 
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Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi yang terbentuk terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual model regresi. Data yang baik adalah data yang 

Homoskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika varian variabel 

pada model regresi memiliki nilai yang sama atau konstan. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/21/21   Time: 16:25   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 70  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 0.685611 0.453241 1.512686 0.1363 

ROA -0.220279 0.441549 -0.498878 0.6199 

CR -0.033495 0.390371 -0.085804 0.9319 

DER 0.179499 0.299602 0.599124 0.5516 

     
     
 Effects Specification   

     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     

R-squared 0.554931     Mean dependent var 0.783974 

Adjusted R-squared 0.420571     S.D. dependent var 1.463055 

S.E. of regression 1.113681     Akaike info criterion 3.260730 

Sum squared resid 65.73516     Schwarz criterion 3.806793 

Log likelihood -97.12555     Hannan-Quinn criter. 3.477633 

F-statistic 4.130170     Durbin-Watson stat 2.191679 

Prob(F-statistic) 0.000047    

     
     

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel independent 

yaitu Profitabilitas (ROA) menunjukkan probabilitas 0.6199 > 0.05, 

Likuiditas (CR) menunjukkan probabilitas 0.9319 > 0.05, dan 

Solvabilitas (DER) menunjukkan probabilitas 0.5516 > 0.05. dari 



67 
 

hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang 

berarti tidak ada masalah heteriskedastisitas. 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t (periode 

tahun berjalan) dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Durbin-

Watson (DW). Berdasarkan model regresi Fixed Effect Model 

(FEM) dapat dilihat nilai DW adalah 1.711606 sedangkan nilai tabel 

Durbin-Watson dengan n= 70 k = 4, maka diperoleh nilai dL = 

1.5245 dan nilai dU = 1.7028,  

 

 

sehingga nilai 4-dU = 2.2972. jadi dapat disimpulkan bahwa 

dari model regresi terbentuk menunjukkan tidak ada autokorelasi 

pada penelitian ini. 

5. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis merupakan prosedur yang memungkinkan keputusan 

dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis 

yang sedang diuji. Pada dasarnya uji hipotesis digunakan untuk menguji 

pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap variabel dependen 

dengan skala pengukuran variabel atau rasio dalam suatu persamaan linear. 

 

 

a. Uji Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa erat 

hubungan antara keseluruhan variabel bebas X1, X2, X3, X4 dengan 

variabel terikat Y, koefisien korelasi dapat dilihat di R-Squared pada 

hasil model yang telah terpilih EViews. Dari model regresi Fixed Effect 

1.7028 (dU) <  1.711606 (dW) < 2.2972 (4-dU) 
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Model dapat dilihat koefisien determinasi R² (R-squared) antara 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas dengan nilai perusahaan 

yaitu sebesar 0.957171 maka nilai R yaitu sebesar √0.957171 = 

0.978351. maka dapat disimpulkan bahwa angka 0.978351 

menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen 

dengan variabel dependen. 

b. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

dua atau lebih variabel independent terhadap variabel dependen. 

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, 

likuiditas, dan Solvabilitas. Sedangkan variabel dependennya adalah 

Nilai Perusahaan. Berdasarkan hasil regresi Fixed Effect Model didapat 

persamaan hasil regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dapat dianalisis 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

yaitu sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta α yaitu sebesar 4.559222 menyatakan bahwa jika nilai dari 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas adalah konstan dengan arah 

positif maka besar nilai perusahaan adalah 4.559222 

b) Nilai koefisien profitabilitas memiliki hubungan positif sebesar 0.149547, 

hal ini menunjukkan bahwa jika Profitabilitas mengalami peningkatan 

sebesar satu satuan maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan 

yaitu sebesar 0.149547 dengan asumsi koefisien regrensi variabel lain 

adalah nol. 

c) Nilai koefisien regresi Likuiditas memiliki hubungan negatif yaitu sebesar 

-0.409592, hal ini menunjukkan jika setiap Likuiditas mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan maka Nilai Perusahaan akan mengalami 

peningkatan yaitu sebesar -0.409592 dengan asumsi koefisien regresi 

variabel lain adalah nol. 

Y =  4.559222 α + 0.149547 X1 − 0.409592 X2 + 0.747844 X3 
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d) Nilai koefisien regresi Solvabilitas memiliki hubungan positif yaitu 

sebesar 0.747844, hal ini menunjukkan bahwa jika Solvabilitas mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan maka nilai perusahaan akan mengalami 

peningkatan yaitu sebesar 0.747844 dengan asumsi koefisien regrensi 

variabel lain adalah nol. 

c. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah secara 

individu variabel-variabel independen yang digunakan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel 

independent dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai 

signifikasi (Probabilitas) masing-masing variabel independent. 

Nilai t tabel dengan df = (n-k-1) = 70-3-1 = 66 maka nilai t tabel 

yang diperoleh yaitu sebesar 1.66827. kriteria pengujian yang digunakan 

adalah Jika nilai signifikasi pada variabel independen > 0,05, maka H0 

diterima, artinya secara individual variabel independent tidak 

mempengaruhi variabel dependen dan Jika nilai signifikasi pada variabel 

independen < 0,05, maka H0 ditolak, artinya secara individual variabel 

independent mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil hasil regresi 

Fixed Effect Model, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan 

signifikansi secara parsial yaitu sebagai berikut: 

a) Variabel Profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi positif 

sebesar 0.149547, nilai tstatistic sebesar 0.453278 < ttabel sebesar 

1.66827, dan nilai probabilitas tstatistic sebesar 0.6522 > 0.05. 

sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Profitabilitas tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

b) Variabel Likuiditas memiliki nilai koefisien regresi negatif 

sebesar -0.409592, nilai tstatistic sebesar -2.276730 > ttabel 

sebesar 1.66827, dan nilai probabilitas tstatistic sebesar 0.0269 < 

0.05. sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

c) Variabel Solvabilitas memiliki nilai koefisien regresi positif 

sebesar 0.747844, nilai tstatistic sebesar 4.318595 > ttabel sebesar 
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1.66827, dan nilai probabilitas tstatistic sebesar 0.0001 < 0.05. 

sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Solvabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

d. Uji Koefisien Regeresi Bersama-sama (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama 

seluruh variabel independennya yaitu Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Solvabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu Nilai Perusahaan. Pada tabel F statitistik yang terlampir 

pada lampiran dengan df1 = 3, df = 70-3-1 = 66. Berdasarkan hasil uji 

statistic F, output regresi menunjukkan nilai signifikansi 0.0000 < 0.05 

(5%) dan nilai Fhitung sebesar 74.02925 > Ftabel sebesar 2.74. maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Solvabilitas secara simultan berpengaruh signfikan terhadap nilai 

perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0000 < 0.05. 

e. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi antara nol (0) dari satu (1). Jika nilai 

koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan 

model dalam menerangkan variabel terikat sangat  terbatas. Sebaliknya 

jika nilai koefisien determinasi variabel mendekati (1) berarti 

kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel 

terikat semakin kuat. Berdasarkan nilai output pada hasil tabel Fixed 

Effect Model dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.957171. 

artinya seluruh variabel Independen, yaitu Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Solvabilitas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

yaitu nilai perusahaan sebesar 95,71%, dan sisanya sebesar 04,29% 

(100%-95,71%) dipengaruhi oleh faktor lain. 
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D. Pembahasan Hasil penelitian 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Secara Parsial 

Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan hasil nilai tstatistic 

sebesar 0.453278 < ttabel sebesar 1.66827 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.6522 > α = 0.05%. sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel 

Profitabilitas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Azizah Luthfiana (2018) yang menunjukkan hasil bahwa variabel 

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Secara Parsial 

Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan hasil nilai tstatistic 

sebesar -2.276730 > ttabel sebesar 1.66827 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.0269 < α = 0.05%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel 

Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

A.A.Ngr Bgs Aditya Permana Dan Henny Rahyuda (2019) yang 

menunjukkan hasil bahwa variabel Likuiditas Berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Secara Parsial 

Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan hasil nilai tstatistic 

sebesar 4.318595 > ttabel sebesar 1.66827 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.0001 < 0.05%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel 

Solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faldy G. 

Lumentut Dan Marjam Mangantar (2019) yang menunjukkan hasil 

bahwa variabel Solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 
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4. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas Secara 

Bersama-sama Terhadap Nilai Perusahaan 

Dari hasil uji regresi secara simultan menunjukkan hasil bahwa nilai 

Fhitung sebesar 74.02925 > Ftabel sebesar 2.74, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0000 < 0.05 (5%). 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Solvabilitas secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 
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BAB V 

Kesimpulan Dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2019, secara parsial pada signifikan α = 0.05, berdasarkan 

dari hasil uji t yang telah dilakukan, nilai koefisien regresi Profitabilitas positif 

sebesar 0.149547, nilai tstatistic sebesar 0.453278 < ttabel sebesar 1.66827, dengan 

nilai probabilitas tstatistic sebesar 0.6522 yang lebih besar dari 0.05. maka variabel 

Profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Likuiditas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2019, secara parsial pada signifikan α = 5%, berdasarkan dari hasil uji t yang 

telah dilakukan , nilai koefisien regresi Likuiditas negatif sebesar -0.409592, nilai 

tstatistic sebesar -2.276730 > ttabel sebesar 1.66827, dengan nilai probabilitas 

tstatistic sebesar 0.0269 yang lebih kecil dari 0.05. maka variabel Likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Solvabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2019, secara parsial pada signifikan α = 5%, berdasarkan dari hasil uji t yang 

telah dilakukan , nilai koefisien regresi Likuiditas negatif sebesar 0.747844, nilai 

tstatistic sebesar 4.318595 > ttabel sebesar 1.66827, dengan nilai probabilitas 

tstatistic sebesar 0.0001 yang lebih kecil dari 0.05. maka variabel Likuiditas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

4. Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas secara simultan berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019, secara parsial pada 

signifikan signifikan α = 5%, dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil model regresi 

Fixed Effect Model dapat dilihat bahwa nilai R-squared adalah 0.957171, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu Profitabilitas, Likuiditas, dan 
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Solvabilitas secara bersama-sama mempengaruhi variabel Nilai Perusahaan 

sebesar 95,71%. 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan dan hasil penelitian tersebut, peneliti mengajukan 

saran-saran berikut: 

1. Bagi Investor 

Bagi pihak investor yang ingin melakukan investasi disarankan untuk terlebih 

dahulu mencari informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan terkait kinerja 

keuangan dari tahun ke tahun sebagai bahan pertimbangan bahwa perusahaan 

tersebut layak sebagai tempat berinvestasi atau tidak. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

a. Karena keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel maka 

penelitian selanjutnya perlu memperluas dalam menentukan variabel 

penelitian dengan menggunakan variabel yang berbeda, sehingga akan 

diperoleh gambaran lebih baik tentang nilai perusahaan perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan aplikasi olah data 

lainnya seperti SPSS, Minitab, SAS, R-Software dan lain-lain guna 

memperoleh hasil penelitian mengenai fenomena Nilai Perusahaan yang 

lebih baik. 

3. Bagi Akademisi 

Bagi pihak akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi penelitian untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat melanjutkan 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan sehingga bisa bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 
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