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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of profitability, leverage and size on the 

value of companies in the banking sector , This research is quantitative, with the value of the 

company as the dependent variable in this research. The independent variables studied include 

profitability, leverage, and size. Samples of this study were 27 banking sector company listed in 

Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. Samples were selected by purposive sampling method. 

Data analysis was performed with the classical assumption and hypothesis testing with multiple 

linear regression method. The results of this study indicate that Profitability and size 

significantly affect the value of the company. Liquidity while not significantly affect the value of 

the company, but simultaneously independent variables in this study significantly influence the 

dependent variable. This study is one of the tasks of the course seminars financial accounting. 

 

Keyworsds:  Profitability, Leverage, Size, Company Value. 

 

I. Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan sebagai entitas ekonomi 

lazimnya memiliki tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang. Dalam jangka pendek 

perusahaaan bertujuan memperoleh laba 

secara maksimal dengan menggunakan 

sumber daya yang ada. Adapun cara 

mengukur tingkat kemakmuran para 

pemegang saham adalah melalui nilai 

perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan 

yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang 

yang seharusnya dicapai perusahaan yang 

akan tercermin dari harga pasar sahamnya 

karena penilaian investor terhadap 

perusahaan dapat diamati melalui pergerakan 

harga saham perusahaan yang ditransaksikan 

di bursa untuk perusahaan yang sudah go 

public. 

Go public adalah salah satu persyaratan 

perusahaan untuk bisa terdaftar di dalam 

pasar  modal dimana suatu perusahaan telah 

memutuskan untuk menjual sahamnya 

kepada publik dan siap untuk dinilai oleh 
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publik secara terbuka. Dengan semakin 

banyak perusahaan yang melakukan IPO 

(Initial Public Offering) atau biasa disebut go 

public, maka akan banyak mengundang 

banyak para investor masuk dalam pasar 

saham. 

Menurut  Kengatharan (2014) investor 

yang berinvestasi dipasar modal pada 

dasarnya bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Keputusan investor dipasar saham 

memainkan peran penting dalam menentukan 

trend pasar, yang kemudian mempengaruhi 

perekonomian. 

Para investor akan lebih tertarik untuk 

melakukan investasi apabila mereka 

mendapatkan rasa aman atas investasinya  

karena ketidakstabilan harga saham membuat 

calon investor ragu dan berfikir lagi untuk 

menanamkan modalnya maka dari itu mereka 

akan selektif dalam mengambil keputusan 

investasi terkait saham yang akan di belinya 

di pasar modal dengan menganalisis kondisi 

perusahaan terlebih dahulu karena 

ketidakstabilan nya nilai saham membuat 

calon investor  agar investasi yang di 

lakukannya dapat memberikan keuntungan 

yang sebesar besarnya. 

Banyak faktor yang di gunakan sebagai 

parameter dalam memprediksi nilai 

perusahaan. Informasi keuangan dan 

informasi pasar yang dapat di gunakan untuk 

memprediksi niilai perusahaan  adalah berupa 

rasio keuangan. Dari analisis rasio akan di 

hasilkan beberapa rasio keuangan perusahaan 

yang bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan investasi. Rasio keuangan secara 

garis besar di kelompokkan menjadi lima 

yaitu rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio 

pasar, rasio profitabilitas, dan rasio 

solvabilitas (leverage). 

Menurut Detik Finance (2013) 

Perusahaan perbankan merupakan satu-

satunya perusahaan yang mendapatkan 

jaminan dari pemerintah atas aktivitas 

usahanya. Hal ini disebabkan perusahaan 

perbankan mendapat perhatian serius dari 

pemerintah karena pada perusahaan ini 

menyangkut pendanaan yang dikumpulkan 

dari masyarakat sebagai pondasi utama 

operasional perusahaannya. 

Selain itu, perusahaan perbankan 

merupakan suatu jenis perusahaan yang sarat 

dengan risiko karena melibatkan pengelolaan 

uang milik masyarakat dan diputar kembali 

dalam berbagai bentuk seperti kredit atau pun 

investasi lainnya, sehingga dapat 

menyebabkan fluktuasi laporan keuangan 

yang cukup signifikan. Karena perusahaan 

perbankan sarat akan risiko, maka tingkat 

kehati-hatian dalam beroperasi juga akan 

tinggi.  

Investor cenderung menyukai 

perusahaan yang beroperasi dengan tingkat 

kehati-hatian yang tinggi karena akan bisa 

mengurangi risiko yang akan ditanggung oleh 

investor itu sendiri. Berdasarkan uraian 

diatas, maka penelitian ini mencoba untuk 

mendapatkan bukti secara empiris bagaimana 

pengaruh profitabilitas, leverage, dan size 

terhadap nilai perusahaan dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan 

Size Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Sektor Perbankan Dengan Periode 2011-

2015”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh leverage 

terhadap nilai perusahaan pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh size perusahaan 

terhadap nilai perusahaan pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek indonesia? 

 

II. Kajian Pustaka dan Pengembangan 

Hipotesis 

 

2.1 Teori Keagenan (agency theory) 

 Menurut Sutedi dalam Irawan (2016) 

perkembangan perekonomian modern muncul 

konsep pemisahaan kewenangan antara 

pemilik perusahaan dan pelaksana 

perusahaan, hal ini sejalan dengan adanya 

teori agency. Teori agency atau teori agen 

perusahaan, menjelaskan bahwa adanya 

pemisahaan kewenangan antara pemilik 

perusahaan dan pelaksana perusahaan 

bertujuan untuk membuat kinerja perusahaan 

lebih efisien.  

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

2.2 Nilai Perusahaan 

 Menurut Keown dalam Astuti (2016) 

nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas 

surat berharga, hutang, dan ekuitas 

perusahaan yang beredar. Menurut 

Ambarwati dan Sthephanus (2014:171) 

menuturkan jika salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengukur nilai perusahaan 

yaitu price book value dengan 

membandingkan antara harga pasar per 

lembar saham dengan nilai buku per lembar 

saham. Menurut Fahmi (2013:139) 

menyebutkan bahwa rumus price book value 

(PBV) adalah : 

  
dimana : 

PBV = Price Book Value 

 

2.3 Profitabilitas 

 Menurut Hery (2017: 555) 

mengatakan bahwa profitabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktivitas normal bisnisnya, rasio ini 

juga bertujuan untuk mengukur tingkat 

efektifitas manajemen dalam menjalankan 

operasional perusahaan. 

 Brigham dan Gapenski dalam 

Wihardjo (2014) return on asset merupakan 

salah satu rasio profitabilitas yang mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktiva yang digunakan. Semakin 

tinggi ROA semakin efisien operasional 

perusahaan dan sebaliknya.  

Menurut Hery (2017:314) ROA dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  
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 dimana : 

ROA = Return On Asset 

 

2.4 Leverage  

 Menurut Wiagustini dalam Novari 

(2015) Leverage adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang atau mengukur 

sejauh mana perusahaan dibiayai dengan 

hutang. Rasio leverage merupakan proporsi 

total hutang terhadap rata-rata ekuitas 

pemegang saham. Rasio tersebut digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh dana pinjaman / hutang. 

Sutrisno (2013:218), debt to equity 

ratio adalah imbangan antara hutang yang 

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri 

semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. 

Menurut Kasmir (2013:158) DER 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 
dimana : 

DER = Debt To Equity 

 

2.5 Size 

 Menurut Pramudita (2016) size 

merupakan besarnya kekayaan yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Menurut Ramadan 

(2013) tingkat kepercayaan investor juga 

dapat di ukur melalui size. Semakin besar 

perusahaan maka semakin di kenal oleh 

masyarakat yang artinya semakin mudah 

untuk mendapatkan informasi yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Size dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 
 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Jurnal penelitian yang dilakukan oleh 

Ade Winda Septia (2015) dengan judul 

“Pengaruh Profitabilitas, Keputusan 

Investasi, Keputusan Pendanaan, dan 

Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Manufaktur” memperoleh 

hasil bahwa ROA dan PER berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. DER dan 

DPR tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Tetapi secara simultan ROA, 

PER, DER, dan DPR berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bramantya 

Adi Nugraha (2014)  dengan judul “Analisis 

pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, DER, dan ROA 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur” memperoleh hasil bahwa 

Kepemilikan institusional, DER, dan ROA 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

dan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Djoko Satrio 

Wiharjo (2014) “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur” memperoleh hasil 

bahwa DER, ROA, DPR, dan Size 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Jantana 

(2015) “Pengaruh Struktur Modal, 

Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Nilai 
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Perusahaan pada Perusahaan Sektor Barang 

Konsumsi” memperoleh hasil bahwa Secara 

simultan struktur modal, ROE, dan likuiditas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Leni Maryani 

(2016) “Pengaruh Likuiditas, ROE, DPR, 

DER dan Kepemilikan Manajerial terhadap 

Nilai Perusahaan pada Perusahaan 

Manufaktur” memperoleh hasil bahwa DER 

dan CR berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan . ROE dan DPR tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Tetapi secara simultan CR, ROE, DPR, DER, 

dan kepemilikan Manajerial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 

2.7 Hipotesis 

 Hipotesis menurut Sugiyono 

(2012:99) “hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan”. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. 

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini 

antara lain : 

 

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

H2: Leverage berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

H3: Size berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

 

III. Metode Penelitian 

3.1 Desain Penelitian 

Sugiyono (2013:5) metode penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah. 

Menurut Sugiyono (2012:11) metode 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini yang penulis 

gunakan merupakan desain penelitian 

kuantitatif yang mana data penelitian tersebut 

merupakan data yang sudah matang dan telah 

di publikasi dalam pasar modal atau Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Sehingga keakuratan 

atas data tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

 

3.2 Obyek dan Waktu  Penelitian 

Jenis data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang di peroleh secara 

tidak langsung melalui media perantara. 

Dalam penelitian ini obyek yang diteliti 

adalah pada laporan keuangan perusahan 

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian dilakukan selama 

kurang lebih tiga bulan, dari bulan Maret 

sampai dengan bulan Mei tahun 2017 dari 

mulai proses pengumpulan laporan keuangan 

hingga proses analisis data. 
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3.3 Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan salah satu 

proses penelitian yang dilakukan setelah 

semua data yang diperlukan guna 

memecahkan permasalahan yang diteliti 

sudah diperoleh secara lengkap. Secara garis 

besar, teknik analisis data terbagi ke dalam 

dua bagian, yakni analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisis kuantitatif 

dengan menggunakan piranti lunak SPSS 

versi 21.  

3.4 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini dilakukan metode 

pengujian hipotesis untuk mengetahui 

pengaruh variable independen terhadap 

variabel dependennya. Adapun metode yang 

digunakan yaitu uji F (pengujian hipotesis 

secara Parsial). Uji F atau pengujian secara 

parsial ini dimaksudkan untuk melihat 

seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Ha 

akan diterima jika nilai probabilitasnya 

kurang dari 0,05 (α). Ha diterima berarti 

terdapatpengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Bila t hitung<t tabel, 

variabel independen secara individu tak 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau 

bila probabilitas (α<0,05) maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sebaliknya bila 

thitung>ttabel, variabel independen secara 

individu berpengaruh terhadap variabel 

dependen atau bila probabilitas (α>0,05) 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Adapun jenis analisis yang digunakan 

penulis dalam menguji hipotesis pada 

penelitian ini antara lain : 

 

1. Uji Parsial ( Uji T ) 

2. Uji Simultan ( Uji F ) 

3. Uji Koefisien Determinasi 

 

IV. Hasil dan Pembahasan  

4.1 Hasil Uji Parsial ( Uji T ) 

 
Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa 

variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dengan arah 

koefisien positif. Karena nilai sig<0.05, maka 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Sementara itu variabel dapat leverage (DER) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,850. 

Karena nilai sig>0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel leverage tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Pada variabel ketiga yaitu size 

dapat disimpulkan bahwa variabel size 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,027. 

Karena nilai sig<0.05, maka terdapat 

pengaruh antara size terhadap nilai 

perusahaan. 

 

4.2 Hasil Uji Simultan ( Uji F ) 

 
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi lebih kecil (p<0.05). Maka 

hipotesis penelitian diterima, yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara independen variable 

terhadap dependen variable apabila dinilai 

dari analisa simultan. 
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4.3 Uji Koefisien Determinasi 

 
Dapat perolehan R Square sebesar 0.186 atau 

18.6%. Artinya proporsi varians dari Nilai 

Perusahaan yang dijelaskan Profitabilitas, 

Leverage dan Size sebesar 18.6 % sedangkan 

81.4 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian. 

 

V. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan 

analisis terhadap hipotesis yang telah 

dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa 

kesimpulan, diantaranya: 

 

1. Profitabilitas secara signifikan 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada sektor perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Leverage secara signifikan tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada sektor perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Size secara signifikan  berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada 

sektor perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

4. Secara simultan variabel 

independen dalam penelitian ini 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependennya. 

 

Penelitian ini memiliki beberapa 

kendala atau keterbatasan 

penelitian. Keterbatasan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Penentuan dalam penggunaan 

variabel dalam penelitian ini 

hampir sepenuhnya sama 

dengan yang telah dilakukan 

oleh para peneliti terdahulu 

karena penelitian ini merupakan 

penelitian replikasi. Variabel 

yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya variabel 

profitabilitas, leverage, size 

sedangkan terdapat banyak 

faktor lain yang mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

2. Dikarenakan oleh keterbatasan 

waktu, data keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui internet yang 

dilaporkan dalam website BEI, 

tanpa melihat langsung ke 

perusahaan tersebut beroperasi. 

3. Penelitian ini hanya 

menggunakan periode penelitian 

lima tahun karena rentang waktu 

yang terbatas maka penelitian 

ini kurang dapat digeneralisasi. 

Dengan menggunakan periode 

yang lebih panjang 

dimungkinkan adanya hasil 

yang berbeda dengan hasil 

penelitian ini. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

keterbatasan penelitian ini, saran 

yang dapat diberikan adalah: 

 

1. Bagi perusahaan hendaknya 

memperhatikan profitabilitas 
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perusahaan agar dapat terus 

meningkat disetiap tahunnya. 

Dengan profitabilitas yang 

tinggi dan peningkatan yang 

stabil, maka akan lebih mudah 

dalam mendapatkan dana 

investasi dari para investor. 

 

2. Bagi calon investor: 

a. Hendaknya menilai perusahaan 

dari annual report, agar 

informasi yang di dapat lebih 

lengkap. 

b. Bagi para investor hendaknya 

memperthatikan profitabilitas 

suatu perusahaan dalam 

pengambilan keputusan 

investasi karena profitabilitas 

yang tinggi terbukti akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 

3. Bagi penelitian selanjutnya: 

a. Pada penelitian selanjutnya yang 

akan mengangkat permasalahan 

yang sama, disarankan untuk 

perlu mempertimbangkan untuk 

menambah variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya agar 

dapat menggunakan sampel 

perusahaan dibidang lain untuk 

menggeneralisasi dan 

memperoleh hasil yang lebih 

valid serta mempertinggi daya 

uji empiris. 
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