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ABSTRAK 

 

Perusahaan ialah suatu bentuk usaha yang terdapat sumber daya alam, sumber 

daya manusia serta modal yang mempunyai berbagai tujuan. Umumnya, tujuan 

perusahaan yaitu mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, makin 

tinggi laba yang didapatkan perusahaan maka makin tinggi juga nilai perusahaan 

pada pandangan para pemegang saham, keadaan tersebut akan menambah 

kesejahteraan para investor sehingga pada investor makin percaya untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah faktor-faktor seperti likuiditas, profitabilitas dan kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini likuiditas 

diukur dengan Current Ratio (CR), profitabilitas diukur dengan Return On Asset 

(ROA) dan nilai perusahaan diukur dengan Price To Book Value (PBV). Populasi 

pada penelitian ini sebanyak 76 perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga terdapat 

11. Data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder yang berasal dari 

laporan keuangan yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif berupa teknik analisis linear berganda dengan 

memakai program SPSS versi 25. Berdasarkan hasil uji parsial dan simultan, 

kesimpulan pada penelitian ini, yaitu: (1) Likuiditas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) Profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, (3) Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, (4) Likuiditas, profitabilitas dan 

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata Kunci: Likuiditas; Profitabilitas; Kepemilikan Institusional; Nilai 

Perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

Company is a form of business that contains natural resources, human resources 

and capital resources that got various purposes. Generally, the purpose is to get 

as much profit as possible. Therefore, the higher of profit that company gain, that 

is mean the higher of value that company in the investor’s perception, this 

situation will increase the well-being of investors so that investors will invest in 

the company. This study aims to determine whether factors such as liquidity, 

profitability and institutional ownership have a significant effect on firm value. In 

this study liquidity is measured using Current Ratio (CR), profitability is 

measured using Return On Asset (ROA) and firm value is measured using Price 

To Book Value (PBV). The population in this research was 76 Infrastructures, 

Utilities and Transportation sector companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2015-2019. Technique of this sampling was use purposive sampling 

method so it consists of 11 companies. The data was being used in this study was 

secondary data sourced from financial statements found through the Indonesia 

Stock Exchange. The method in this research is a quantitative method with 

multiple linear analysis techniques using the SPSS program version 25. Based on 

the results of a partial and simultaneous analysis, the conclusions of this research 

are (1) Liquidity has a negative and significant effect on firm value, (2) 

Profitability has a positive effect and significant to firm value, (3) Institutional 

Ownership has no significant effect on firm value, (4) Liquidity, Profitability and 

Institutional Ownership have a significant effect on firm value. 

 

Keywords: Liquidity; Profitability; Institutional Ownership; Firm Value. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

             

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan ialah suatu bentuk usaha yang terdapat kekayaan alam, tenaga 

kerja serta modal yang mempunyai berbagai tujuan. Umumnya, tujuan perusahaan 

yaitu mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, makin tinggi laba 

yang didapatkan perseroan sehingga makin tinggi juga nilai perusahaan pada 

pandangan para investor. Keadaan tersebut akan menambah kesejahteraan para 

investor maka para penanam modal makin percaya menanamkan modal di 

perseroan tersebut. Nilai perusahaan ialah nilai investor yang menggambarkan 

pandangan pada pasar saham terhadap perusahaan tersebut (Nurkhin, Wahyudin, 

& Fajriah, 2017).  

Tabel 1.1 Perbandingan Likuiditas, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan 

Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

Tahun 

Blue Bird Tbk 

Likuiditas Profitabilitas 
Kepemilikan 

Institusional 

Nilai 

Perusahaan 

2015 58,70 11,59 37,17 4,10 

2016 108,38 6,99 37,17 1,61 

2017 176,91 6,56 37,17 1,76 

2018 174,28 6,62 35,19 1,36 

2019 124,59 4,25 35,84 1,15 

Tahun 

Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk 

Likuiditas Profitabilitas 
Kepemilikan 

Institusional 

Nilai 

Perusahaan 

2015 316,37 6,74 84,89 0,90 

2016 453,28 3,40 84,90 0,49 

2017 603,82 5,83 84,92 0,70 

2018 603,76 11,12 84,89 0,74 
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Tabel 1.1 Lanjutan 

2019 578,15 9,92 84,89 0,72 

Tahun 

Adi Sarana Armada Tbk 

Likuiditas Profitabilitas 
Kepemilikan 

Institusional 

Nilai 

Perusahaan 

2015 42,50 1,18 44,12 0,40 

2016 48,96 2,05 44,12 0,73 

2017 42,83 3,12 44,25 0,70 

2018 46,67 3,50 44,25 1,09 

2019 52,61 1,89 44,25 1,88 

Sumber: Hasil olah data dari Penulis, 2020 

 Pada tabel 1.1 menunjukkan nilai perusahaan Blue Bird Tbk menurun 

drastis pada tahun 2015 dengan nilai perusahaan 4,10 menurun ke nilai 

perusahaan 1,61 pada tahun 2016, pada waktu bersamaan terjadi peningkatan 

likuiditas sebesar 58,70 menjadi 108,38 dan penurunan profitabilitas sebesar 

11,59 menjadi 6,99 yang sangat drastis. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 nilai 

perusahaan Blue Bird Tbk. mengalami penurunan berturut-turut, pada waktu 

bersamaan terjadi penurunan likuiditas, profitabilitas serta kepemilikan 

institusional. Namun tahun 2018 profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 6,62. 

Dan tahun 2019 adanya penurunan pada profitabilitas sebesar 4,25 sedangkan 

kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 35,84. 

 Pada perusahaan Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk terjadi penurunan nilai 

perusahaan secara drastis pada tahun 2015 sebesar 0,90 menurun menjadi 0,49 

pada tahun 2016. Pada waktu bersamaan terjadi peningkatan likuiditas sebesar 

316,37 menjadi 453,28 dan penurunan profitabilitas sebesar 6,74 menjadi 3,40 

yang sangat drastis serta terdapat kenaikan pada kepemilikan institusional sebesar 

84,89 menjadi 84,90. Nilai perusahaan mengalami peningkaan pada tahun 2017 
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sebesar 0,70 dan pada waktu yang bersamaan likuiditas, profitabilitas serta 

kepemilikan institusional  mengalami kenaikan juga. Nilai perusahaan tahun 2018 

meningkat sebesar 0,74 tetapi menurun menjadi 0,72 pada tahun 2019. Likuiditas 

mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 sebesar 603,76 menjadi 

578,15. Profitabilitas mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 11,12 

tetapi menurun menjadi 9,92 pada tahun 2019. Pada tahun 2018 kepemilikan 

institusional menurun sebesar 84,89, angka tersebut tidak berubah sampai tahun 

2019. 

Pada Adi Sarana Armada Tbk terjadi kenaikan nilai perusahaan sebesar 0,73 

pada tahun 2016, pada waktu yang sama likuiditas dan profitabilitas juga 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 jumlah kepemilikan 

institusional tetap sebesar 44,12 tetapi mengalami kenaikan sebesar 44,25 dari 

tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan angka yang sama. Pada tahun 2017 

likuiditas dan nilai perusahaan mengalami penurunan tetapi profitabilitas 

mengalami kenaikan sebesar 3,12. Dari tahun 2018 nilai perusahaan mengalami 

kenaikan sebesar 1,09 menjadi 1,88 pada tahun 2019. Likuiditas pada tahun 2018 

meningkat sebesar 46,67 serta tahun 2019 mengalami kenaikan pula sebesar 

52,61. Profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 3,50 pada tahun 2018 tetapi 

menurun sebesar 1,89 pada tahun 2019. 

Ada berbagai aspek yang mempengaruhi nilai perusahaan yakni dapat 

dilihat dari laporan finansial suatu perusahaan serta struktur kepemilikan 

perusahaan. Pada laporan finansial perusahaan dapat dilihat pada likuiditas serta 
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profitabilitas sedangkan pada struktur kepemilikan perusahaan dapat dilihat pada 

kepemilikan institusionalnya. 

 Diantara beberapa jenis rasio finansial yang diperhatikan oleh pihak 

eksternal perusahaan ialah likuiditas. Perseroan yang dianggap likuid oleh para 

pemegang saham akan dipandang memiliki kemampuan perusahaan yang baik. 

Maka perusahaan yang mempunyai nilai likuiditas yang tinggi terdapat dana 

internal yang besar maka perseroan memakai dana internal perusahaan lebih 

dahulu pada saat membiayai hal-hal yang diperlukan perusahaan sebelum 

memakai dana dari pihak eksternal melalui hutang. Sehingga likuiditas pada riset 

ini dihitung dengan Current Ratio (CR). Pengukuran tersebut menyimpulkan 

bahwa perusahaan dapat melunasi utang lancarnya dengan tepat waktu sehingga 

investor dapat melihat tingkat keamanan perusahaan tersebut dalam melunasi 

kewajiban lancarnya. Hal tersebut bisa memberikan dampak penilaian pemegang 

saham terhadap suatu perusahaan.  

 Riset yang diteliti (Putra & Lestari, 2016) menyimpulkan bahwasannya 

likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Likuiditas 

pada riset tersebut memakai pengukuran Current Ratio (CR). Namun terdapat 

perbedaan hasil riset yang diteliti oleh (Oktrima, 2017) menunjukkan bahwa 

likuiditas diukur dengan Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan diukur dengan Price To Book Value (PBV). 

Profitabilitas ialah salah satu rasio yang umumnya dilihat oleh pemegang 

saham. Pada riset ini profitabilitas dihitung dengan Return On Asset (ROA). ROA 

ialah seberapa besar perseroan menerima keuntungan dengan memakai aset 
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perusahaan dengan modalnya sendiri untuk mendapatkan laba. Tingginya 

profitabilitas maka memberikan informasi kepada para investor atas keefektifitas 

pengelolaan manajemen perusahaan. Sesudah mendapatkan laba, perusahaan 

harus mengambil suatu ketetapan apakah profit tersebut dibagikan menjadi 

dividen ataupun ditahan sebagai kepemilikan uang kontan atau menanamkan 

modal dengan maksud perusahaan dapat mendapatkan laba di kemudian hari.  

Pada riset yang diteliti oleh (Dewi & Abundanti, 2019) menyimpulkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Riset itu dihitung dengan Return On Asset (ROA). Namun ditemukan perbedaan 

hasil riset yang diteliti oleh (Ekaputra, Fuadah, & Yuliana, 2020) menyimpulkan 

bahwasannya Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

 Kepemilikan institusional ialah salah satu dari struktur kepemilikan 

perusahaan. Apabila muncul konflik pada saat terjadinya pembedaan antara 

kepemilikan dengan pengelolaan pada sebuah perusahaan atau biasanya dikatakan 

konflik keagenan. Permasalahan yang terjadi berhubungan dengan pihak manajer 

yang ingin memperoleh laba secara individu tanpa memperhatikan keuntungan 

pihak lain, karena menurut manajer bahwa kesejahteraan para pemilik sangat 

besar jika dibandingkan dengan kesejahteraan manajer yang hanya didapatkan 

dari gaji. Maka adanya persentase kepemilikan institusional di suatu perusahaan 

diharapkan agar bisa memantau bagian internal perusahaan dalam mengelola 

perusahaan sehingga lebih efektif serta juga mengurangi resiko kecurangan yang 

terjadi di bagian internal perusahaan, karena modal yang dikeluarkan oleh pihak 



6 

 

 

 

kepemilikan institusional cukup banyak pada saat menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. 

Dari riset yang diteliti oleh (Br Purba & Effendi, 2019) menyimpulkan 

bahwasannya kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan namun terdapat perbedaan kesimpulan riset yang diteliti oleh 

(Amaliyah & Herwiyanti, 2019) yang menyimpulkan variabel kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta juga melihat 

kekonsistenan hasil pada penelitian sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

pengkajian yang berjudul “ANALISIS LIKUIDITAS, PROFITABILITAS 

DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis melakukan indentifikasi 

permasalahan, yaitu: 

1. Nilai perusahaan pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi 

mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2015-2019. 

2. Penurunan nilai likuiditas pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan 

transportasi menyebabkan penurunan nilai perusahaan. 

3. Penurunan nilai profitabilitas pada perusahaan sektor infrastrukur, utilitas dan 

transportasi menyebabkan penurunan nilai perusahaan. 
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4. Penurunan kepemilikan institusional pada perusahaan sektor infrastruktur, 

utilitas dan transportasi bisa berdampak terhadap kekuatan suara sehingga 

menurunkan nilai perusahaan. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah, disebabkan minimnya waktu 

serta minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka adanya pembatasan 

masalah yang penulis fokuskan, yaitu: 

1.  Pada penelitian ini membahas tentang analisis likuiditas, profitabilitas dan 

kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-

2019. 

2. Price To Book Value (PBV) dipakai sebagai rasio dalam menghitung nilai 

perusahaan, Current Ratio (CR) digunakan sebagai rasio dalam mengukur 

likuiditas, Return On Asset (ROA) dipakai sebagai rasio dalam menghitung 

profitabilitas. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berlandaskan dengan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan di atas 

sehingga rumusan masalah pada riset ini ialah: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek 

Indonesia? 
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2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek 

Indonesia?  

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di 

Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah likuiditas, profitabilitas dan kepemilikan institusional secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek Indonesia? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berlandaskan dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas 

sehingga tujuan pada riset ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek 

Indonesia.  

2. Untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi 

di Bursa Efek Indonesia. 
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4. Untuk mengetahui likuiditas, profitabilitas dan kepemilikan institusional secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek Indonesia. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Pengkajian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk seluruh pihak yang 

membacanya. Terdapat 2 macam manfaat pengkajian, yaitu: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada pengkajian ini, yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa  

Sebagai referensi untuk penelitian yang akan diteliti kedepannya yang 

berhubungan dengan analisis likuiditas, profitabilitas dan kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi Masyarakat 

Supaya bisa memberikan informasi tentang berbagai hal yang mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

3. Bagi Penulis Selanjutnya 

Supaya pada pengkajian berikutnya mampu memperluas pengetahuan tentang 

analisis likuiditas, profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Pengkajian ini mempunyai manfaat praktis, yakni: 

1. Bagi Investor 
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Sebagai petunjuk pada saat investor ingin menanamkan modalnya dengan 

melihat hal-hal yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai petunjuk pada saat ingin mengambil sebuah keputusan yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

3. Bagi Universitas Putera Batam 

Sebagai petunjuk untuk kedepannya apabila ada penulis yang menggunakan 

variabel-variabel yang serupa. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Dasar 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

(Hanafi & Halim, 2016:49) berpendapat bahwasannya laporan keuangan 

ialah salah satu sumber informasi yang terpenting selain dari informasi lain 

berupa informasi industri, keadaan perekonomian serta lain sebagainya. Laporan 

keuangan terdiri dari tiga bagian laporan finansial yang utama yang didapatkan 

yakni neraca, laporan laba rugi serta laporan aliran kas. 

Laporan finansial ialah hasil dari sistem akuntansi yang dijadikan alat untuk 

menunjukkan data finansial maupun operasional perseroan untuk pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan sehingga dapat memberikan gambaran keadaan 

finansial perusahaan serta juga kemampuan perusahaan. Manfaat laporan 

keuangan ialah menjadi alat informasi yang mengaitkan perusahaan dengan para 

pihak yang memiliki kepentingan untuk memberitahukan keadaan finansial 

perusahaan serta kemampuan perusahaan (Hery, 2013:7). 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut (Hanafi & Halim, 2016:31) terdapat berbagai tujuan laporan 

finansial, yakni: 

1. Tujuan umum laporan finansial adalah menyampaikan informasi yang mampu 

dimanfaatkan bagi penanam modal, penagih utang dan pengguna laporan 

keuangan lainnya untuk masa sekarang atau masa depan yang digunakan dalam 
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hal memutuskan peminjaman kredit, keputusan pada saat berinvestasi serta 

keputusan penting lainnya. 

2. Tujuan laporan keuangan bagi bagian luar perusahaan adalah memberikan 

informasi yang dapat digunakan oleh pemegang saham, kreditur serta 

pengguna laporan keuangan lainnya untuk masa sekarang atau masa depan 

yang digunakan memprediksi jumlah, durasi serta ketidakpastian dalam hal 

memperoleh kas dari profit yang dibagikan perusahaan kepada pemegang 

sahamnya maupun pembayaran kredit jangka pendek ataupun jangka panjang. 

3. Tujuan laporan keuangan bagi perseroan ialah memberikan informasi untuk 

membantu pemegang saham, pemberi pinjaman serta pengguna lainnya untuk 

memprediksi jumlah, durasi serta ketidakpastian arus kas masuk bersih ke 

perusahaan. 

4. Tujuan spesifik laporan finansial ialah menyediakan informasi sumber daya 

ekonomi, kewajiban serta ekuitas saham, memberikan informasi pendapatan 

serta informasi arus kas masuk maupun keluar. 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, 

manfaat laporan finansial ialah memberikan informasi yang berhubungan dengan 

bagian finansial kemampuan perusahaan dan pergantian bagian finansial sebuah 

perseroan yang berguna untuk sejumlah besar pengguna pada saat mengambil 

suatu ketetapan (Hery, 2013:8). 

2.1.3 Nilai Perusahaan 

Menurut riset yang diteliti oleh (Oktrima, 2017) nilai perusahaan dihitung 

dengan Price To Book Value (PBV) mendeskripsikan seberapa besar pasar dapat 
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menghargai nilai buku saham sebuah perseroan. Perseroan yang dipandang positif 

biasanya memiliki PBV di atas satu, hal ini menandakan bahwasannya nilai pasar 

saham lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku perseroan. Jadi, makin besar 

PBV itu menunjukkan bahwa pasar mempercayai kemampuan perusahaan yang 

adanya kemajuan untuk di masa mendatang. Maka pandangan investor terhadap 

perseroan itu menjadi baik dan pemegang saham tersebut akan rela membayar 

lebih besar harga saham suatu perseroan, karena hal tersebut harga saham pasar 

menjadi lebih besar.  

(Nurkhin et al., 2017) mengartikan nilai perusahaan ialah nilai standar bagi 

pemegang saham untuk menilai kesuksesan suatu perusahaan. Nilai perusahaan 

bisa diamati dari seberapa besar harga saham yang dipunyai perseroan. Makin 

naik harga saham sebuah perusahaan sehingga makin naik juga nilai 

perusahaannya. Meningkatkan nilai perusahaan bisa berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan pihak penanam modal perusahaan yang juga ikut meningkat. 

Menurut (Br Purba & Effendi, 2019) nilai perusahaan ialah tanggapan 

pemegang saham tentang kesuksesan suatu perusahaan mengelola sumber 

dayanya yang diamati dari harga saham perseroan. Makin naik harga saham 

sehingga makin naik juga nilai perusahaan dan sebaliknya. Berarti makin positif 

nilai perusahaan tersebut maka makin tinggi peluang perusahaan dalam 

mendapatkan laba serta makin sejahtera para investor perseroan itu.  

Nilai perusahaan ialah harga yang rela dikeluarkan oleh calon pemegang 

saham untuk membeli saham perseroan tersebut. Karena hal tersebut suatu 

perseroan akan mengoptimalkan nilai perusahaan dengan mempunyai harga 
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saham perseroan yang besar (Awulle, Murni, Rondonuwu, Sam, & Manado, 

2018). Menurut penelitian dari (Putra & Lestari, 2016) nilai perusahaan ialah 

indikator kemampuan finansial perusahaan yang menawarkan saham 

perusahaannya ke publik. Nilai perusahaan yang tinggi dapat menunjukkan 

kesejahteraan investor yang tinggi pula, karena itu makin besar nilai perusahaan 

pemegang akan memperoleh penambahan laba selain perusahaan memberikan 

dividen kepada investor.   

Nilai perusahaan ialah kinerja perseroan yang bisa diamati dari harga saham 

yang dibuat karena adanya permohonan serta negosiasi di pasar modal yang 

menggambarkan pandangan publik pada kemampuan perseroan. Hasil dari 

keputusan finansial tentang keputusan penanaman modal, keputusan pendanaan 

serta kebijakan pembagian laba kepada investor merupakan nilai perusahaan. 

Meningkatnya nilai perusahaan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

para investor. Pada teori sinyal disebutkan bahwa pengeluaran penanaman modal 

yang dilakukan oleh pemegang saham memberikan sinyal yang baik dalam 

pertumbuhan perseroan di masa mendatang maka bisa meningkatkan nilai 

perusahaan (Dewi & Abundanti, 2019). 

         Rumus 2.1 Price To Book Value (PBV) 

2.1.4 Likuiditas 

Rasio likuiditas menghitung kinerja jangka pendek perusahaan dengan 

menghitung aset lancar dengan utang lancar perusahaan. Terdapat dua rasio 

likuiditas yang umumnya dipakai ialah Current Ratio (CR) serta Acid Test Ratio. 

Kalau Current Ratio (CR) melihat kinerja perusahaan dalam hal melunasi utang 

PBV =   
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jangka pendeknya dengan memakai aset lancarnya sedangkan Acid Test Ratio 

menghitung persediaan yang merupakan aktiva yang tidak lancar diluar dari aset 

lancar (Hanafi & Halim, 2016:75). Menurut riset yang diteliti oleh (Oktrima, 

2017) likuiditas yang diukur dengan memakai Current Ratio (CR). Current Ratio 

(CR) ialah rasio yang menghitung kinerja perseroan pada saat membayarkan 

utang lancarnya. Jika Current Ratio (CR) rendah bisa disebut bahwa kurangnya 

modal perusahaan pada saat melunasi kredit jangka pendeknya. Tetapi jika hasil 

perhitungan rasio tinggi belum pasti perseroan dalam keadaan baik. Hal itu bisa 

saja disebabkan perusahaan tidak memanfaatkan kas semaksimal mungkin. 

Menurut penelitian (Awulle et al., 2018) menunjukkan bahwa likuiditas 

ialah kinerja perusahaan dalam melunasi utang lancar dengan memakai aktiva 

lancar perseroan tersebut. Sedangkan menurut (Putra & Lestari, 2016) 

menunjukkan bahwa likuiditas ialah kapasitas perusahaan dalam hal menyanggupi 

utang lancar perusahaan sesuai dengan waktu jatuh temponya perusahaan yang 

lancar akan membuat pemegang saham menjadi percaya karena dipandang 

perusahaan mempunyai kemampuan yang baik. Dikarenakan perusahaan 

mempunyai likuiditas yang tinggi mendeskripsikan bahwa perseroan mempunyai 

dana internal yang cukup banyak untuk menjalankan kegiatan perseroan serta 

membayarkan dividen kepada pemegang saham. Perseroan yang memiliki 

likuiditas yang tinggi pastinya dipercaya oleh para pemegang saham memiliki 

peluang yang besar sebab pemegang saham berpendapat bahwa perusahaan 

mempunyai kemampuan yang baik maka dapat menaikkan harga saham yang 



16 

 

 

 

berarti juga menaikkan nilai perusahaan. Likuiditas pada riset ini dihitung dengan 

Current Ratio ialah pembagian antara aktiva lancar dibagi utang jangka pendek. 

     Rumus 2.2 Current Ratio (CR)  

2.1.5 Profitabilitas  

(Hanafi & Halim, 2016:81) mengartikan profitabilitas ialah rasio yang 

menghitung kinerja perusahaan memperoleh laba dalam tingkat penjualan, aktiva 

serta ekuitas saham. Umumnya, ada tiga perbandingan yang dipakai, yakni Profit 

Margin, Return On Asset (ROA) serta Return On Equity (ROE). Profit Margin 

menghitung sampai mana kinerja perseroan mendapatkan keuntungan bersih 

dalam penjualan, Return On Asset (ROA) menghitung kinerja perseroan pada saat 

memperoleh keuntungan bersih berdasarkan aktiva serta Return On Equity (ROE) 

menghitung kinerja perusahaan memperoleh profit berdasarkan ekuitas saham, 

namun rasio ini menghitung profit dari sudut pandang investor, rasio ini tidak 

mengukur pembagian profit untuk investor.  

Menurut (Putra & Lestari, 2016) profitabilitas menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan mendapatkan profit perusahaan. Profitabilitas ialah salah satu faktor 

yang menghasilkan nilai masa mendatang untuk memikat pemegang saham yang 

baru. Pada riset ini profitabilitas dihitung dengan Return On Asset (ROA) sebab 

mau mengetahui kinerja perusahaan mendapatkan profit dengan memakai total 

aset yang dipunyai maka investor memperoleh infrormasi keefektifan perusahaan 

pada saat mengelola perusahaannya. Sesudah mendapatkan laba perusahaan harus 

memberikan keputusan untuk mempertahankan laba atau membagikan profit 

tersebut kepada investor. 

CR =   x 100% 
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Profitabilitas menunjukkan ukuran efektivitas pengelolaan manajemen 

perusahaan serta kinerja perusahaan dalam mendapatkan profit. Pada riset ini 

profitabilitas dihitung dengan Return On Asset (ROA) ialah perbandingan antara 

keuntungan bersih dengan total aset perusahaan. Makin tinggi ROA maka 

menandakan kemampuan yang makin baik sebab pengembalian yang didapatkan 

akan makin tinggi. Dengan menggunakan rasio ini bisa dilihat apakah perusahaan 

sudah efisien menggunakan asetnya (Dewi & Abundanti, 2019). 

Profitabilitas adalah profit yang diperoleh perusahaan sesuai dengan ukuran 

dari kemampuan perseroan. Profitabilitas yang tinggi bisa menggambarkan 

kemampuan perseroan yang semakin baik maka bisa meningkatkan kepercayaan 

pemegang saham yang ingin dividennya besar dari penanaman modal yang telah 

dilakukan. Pada riset ini profitabilitas diukur memakai Return On Asset (ROA), 

yaitu perbandingan yang mengukur tingkat pengembalian penanaman modal 

perseroan dengan memakai semua aset yang sudah dipunyai perusahaan (Purwani 

& Oktavia, 2018). 

         Rumus 2.3 Return On Asset (ROA) 

2.1.6 Kepemilikan Institusional 

(Nurkhin et al., 2017) kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham 

perusahaan yang dipunyai institusi atau lembaga. Pengaruh adanya kepemilikan 

institusional ialah agen pemantau melalui penanaman modalnya yang dominan di 

pasar modal. Makin besar kepemilikan institusional sehingga makin besar juga 

kekuatan suara serta adanya motivasi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

Terdapat keunggulan yang dipunyai kepemilikan institusional yakni mempunyai 

ROA =   x 100% 
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profesionalisme dalam menganalisa informasi maka bisa memastikan keandalan 

informasi finansial perusahaan serta mempunyai dorongan yang kuat untuk 

melakukan pemantauan lebih ketat atas aktivitas pada perusahaan tersebut. 

 (Teresia & Hermi, 2016) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan ialah 

perbedaan jumlah saham yang dipunyai manajemen perseroan dengan yang 

dipunyai pemegang saham atau bisa dikatakan bahwa kepemilikan institusional 

serta kepemilikan manajerial ialah struktur kepemilikan saham. Kalau 

kepemilikan institusional ialah persentase kepunyaan saham oleh pemegang 

saham perusahaan. Kepemilikan tersebut memiliki arti yang penting untuk 

memantau usaha menjadi makin efektif karena bisa mengendalikan pihak internal 

yang ingin berbuat kecurangan sedangkan kepemilikan manajerial ialah investor-

investor yang juga merupakan bagian internal perusahaan yang secara aktif ikut 

dalam mengambil suatu keputusan.  

Menurut (Br Purba & Effendi, 2019) kepemilikan institusional ialah 

kepunyaan saham perseroan yang dipunyai oleh perusahaan atau lembaga. 

Kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam hal memantau 

manajemen sebab adanya kepunyaan saham dari pihak eksternal akan 

meningkatkan pengawasan yang lebih maksimal. Memantau juga pastinya akan 

menjamin kesejahteraan untuk investor, adanya kepemilikan institusional ialah 

sebagai agen pemantau melalui penanaman modal yang cukup besar pada pasar 

modal. Makin tinggi modal yang diinvestasikan sehingga makin tinggi juga 

kekuatan suara serta memotivasi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

Terdapat kelebihan atas kepemilikan institusional, yaitu mempunyai keahlian 
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pada saat mengkaji informasi maka bisa menguji keandalan informasi serta 

mempunyai dorongan yang besar dalam menjalankan pemantauan yang ketat atas 

kegiatan yang terdapat di perseroan tersebut.  

Menurut (Dewi & Abundanti, 2019) mengartikan kepemilikan institusional 

ialah rasio kepunyaan saham perusahaan yang dipunyai oleh institusi. Pemantauan 

yang dilakukan oleh pemilik modal akan makin efektif serta efisien jika makin 

tinggi nilai konsentrasi kepunyaan saham dari pihak lembaga sebab manajemen 

bakal lebih berwaspada pada saat melakukan pekerjaannya untuk penanam modal. 

Kepemilikan institusional bisa diproksikan memakai rasio persentase saham yang 

dipunyai lembaga atau perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. 

Rumus 2.4 Kepemilikan Institusional 

(KI)  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat hasil pengkajian terdahulu sesuai hubungan dengan variabel yang 

dikaji, yakni: 

1. Penelitian yang diteliti (Oktrima, 2017) berjudul “Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris: PT. 

Mayora Indah, Tbk. Tahun 2011-2015)”. Populasi pada riset ini ialah PT. 

Mayora Indah, Tbk. Pada riset ini sampelnya ialah laporan finansial selama 

tahun 2011-2015. Berdasarkan tolak ukur yang ditentukan analisis regresi linier 

berganda. Kesimpulan dari riset ini ialah profitabilitas dihitung dengan Return 

On Asset (ROA), likuiditas dihitung dengan Current Ratio (CR), struktur 

modal dihitung dengan Debt To Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh 

KI =   x 100% 
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terhadap nilai perusahaan diproksikan dengan Price To Book Value (PBV) 

serta profitabilitas, likuiditas dan struktur modal secara simultan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan diukur dengan Price To Book Value (PBV). 

2. Pengkajian yang diteliti (Pohan & Dwimulyani, 2017) berjudul “Analisis 

Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Dan Corporate 

Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan 

Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia”. Populasi pada riset ini ialah 

perseroan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 15 

perusahaan menjadi sampel selama tahun 2007-2009 dengan memakai 

purposive sampling untuk pengambilan sampel tersebut. Data dianalisis 

memakai metode analisis regresi berganda melalui SPSS versi 22. Kesimpulan 

dari riset ini ialah kinerja perusahaan diukurkan dengan ROA (profitabilitas), 

GCG dihitung dengan ukuran dewan komisaris dan independesi dewan 

komisaris mempunyai berpengaruh positif serta signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV), kinerja perusahaan yang dihitung dengan DER (leverage) 

berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), 

GCG dihitung dengan jumlah komite audit serta CSR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 

3. Riset yang diteliti (Nurkhin et al., 2017) berjudul “Relevansi Struktur 

Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Barang Konsumsi”. 

Riset ini menganalisa data dengan memakai regresi berganda pada 44 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2014. Hasil pada riset ini adalah kepemilikan manajerial 
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serta kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif serta signifikan 

terhadap nilai perusahaan sedangkan profitabilitas berpengaruh positif serta 

signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas, kepemilikan institusional 

berpengaruh positif serta signifikan terhadap profitabilitas, profitabilitas 

terbukti memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan serta tidak terbukti memediasi atas pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan. 

4. Riset yang diteliti oleh (Teresia & Hermi, 2016) berjudul “Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Ukuran Perusahaan Dan Keputusan Keuangan Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Pertumbuhan Perusahaan Sebagai Variabel Moderating”. 

Populasi pada riset ini ialah perseroan sektor pertambangan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Pengambilan sampel yang dipakai 

ialah purposive sampling yang tergolong pada bagian non probability 

sampling. Hasil pada riset ini ialah kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, keputusan investasi, keputusan pendanaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif 

serta signifikan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan tidak bisa 

mempengaruhi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, keputusan investasi, kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

5. Riset yang diteliti oleh (Br Purba & Effendi, 2019) berjudul “Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”. Populasi 
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pada riset ini ialah perseroan manufaktur tercatat di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016. Penentuan sampel memakai purposive sampling. Hasil riset 

ini ialah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi signifikan terhadap 

nilai perusahaan serta secara simultan kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

6. Riset yang diteliti oleh (Hasanudin, Nurwulandari, Adnyana, & Loviana, 2020) 

berjudul “The Effect Of Ownership and Financial Performance On Firm Value 

Of Oil and Gas Mning Companies In Indonesia”. Populasi pada riset ini ialah 

perseroan pertambangan migas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2018. Terdapat 10 perseroan yang dijadikan sampel. Hasil dari riset ini 

ialah kepemilikan institusional, leverage operasi serta likuiditas berpengaruh 

positif atas nilai perusahaan, kinerja perusahaan dihitung dengan ROE 

berpengaruh positif serta signifikan atas nilai perusahaan (PBV), kinerja 

perusahaan terbukti memediasi kepemilikan institusional, leverage operasi 

serta likuiditas terhadap nilai perusahaan. 

7. Riset yang dilteliti oleh (Ekaputra et al., 2020) berjudul “Intellectual Capital, 

Profitability and Good Corporate Governance Effects On Company Value”. 

Populasi pada riset ini ialah perusahaan yang terindeks di LQ45 pada tahun 

2014-2018. Riset ini memakai metode analisis regresi berganda. Hasil pada 

riset ini ialah IC, ROA, kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan atas nilai perusahaan, ROE berpengaruh 

signifikan atas nilai perusahaan. 
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8. Riset yang diteliti oleh (Awulle et al., 2018) berjudul “Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, Solvabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai 

Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2016”. Memakai metode purposive sampling, jumlah sampel 

yang diteliti ialah 12 perusahaan food and beverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012-2016. Analisis data memakai analisis regresi linier 

berganda. Kesimpulan pada pengkajian ini ialah profitabilitas (ROA) serta 

solvabilitas (DER) berpengaruh signifikan atas nilai perusahaan, likuiditas 

(CR) dan kepemilikan institusional (INST) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dengan bersama-sama profitabilitas, likuiditas, 

solvabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

9. Riset yang diteliti (Putra & Lestari, 2016) berjudul “Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan”. Populasi pada riset ini ialah perseroan manufaktur yang tedaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Sampel sebanyak 20 perseroan 

memakai metode purposive sampling serta menganalisis data memakai analisis 

regresi linier berganda dibantu program SPSS. Kesimpulan dari riset ini ialah 

kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif serta signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

Kinerja perseroan saat membayar utang lancarnya semakin baik, hal 

tersebut akan menyebabkan rasio yang didapatkan akan makin tinggi pula. Bukan 

hanya hal tersebut dana yang ada dipakai untuk melakukan operasional 

perusahaan serta pembayaran dividen bisa dilihat dari tinggi rendahnya rasio 

likuiditas. Pihak pemegang saham bakal mempunyai pandangan bahwa 

perusahaan mempunyai kemampuan yang baik apabila perseroan mempunyai nilai 

likuiditas yang tinggi sehingga dipercaya bisa memberikan peluang di masa depan 

dan juga dapat menaikkan harga saham perseroan serta nilai perusahaan juga 

bakal meningkat (Dewi & Abundanti, 2019). 

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Jika perseroan bisa memakai aktivanya secara produktif sehingga 

profitabilitas perusahaan tersebut bakal mengalami kenaikan, maka perusahaan 

akan memperoleh laba yang besar pula. Hal tersebut bisa sebagai sinyal yang baik 

serta bisa sebagai sebuah gambaran tentang masa yang bakal datang perusahaan 

sesuai dengan profitabilitas yang diperoleh berdasarkan dengan konsep dari teori 

sinyal serta bisa menaikkan nilai perusahaan secara langsung dengan makin 

naiknya harga saham perusahaan (Dewi & Abundanti, 2019). 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan 

Kepemilikan saham yang dipunyai lembaga memiliki peran penting saat 

pemantauan yang lebih optimal kepada manajemen perusahaan maka bisa 

mengurangi kecurangan yang bukan termasuk tujuan perusahaan yang mungkin 
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saja dilakukan oleh pihak  manajemen perusahaan maka karena hal tersebut dapat 

diawasi dalam hal pengambilan keputusan. Pemantauan tersebut menaikkan 

kemampuan manajemen serta mempunyai pengaruh yang baik pada nilai 

perusahaan. Makin tinggi kepemilikan institusional sehingga makin maksimal 

juga pemantauan yang dijalankan oleh bagian luar perseroan atas perseroan maka 

agency cost yang timbul didalam perseroan makin menurun serta nilai perusahaan 

bakal makin naik pula (Dewi & Abundanti, 2019). 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

Berlandaskan teori dasar dan kerangka pemikiran di atas sehingga hipotesis 

pada riset ini, yaitu: 

H1: Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2019. 
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H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2019. 

H3:  Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2019. 

H4: Likuiditas, profitabilitas dan kepemilikan institusional secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-

2019.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Bentuk pengkajian yang dipakai ialah pengkajian kuantitatif yaitu 

menganalisa data dengan bentuk angka-angka (Suhardi, Banjarnahor, Adam, & 

Kurniawan, 2018). Data tersebut diperoleh dari perusahaan sektor Infrastruktur, 

Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

 
Gambar 3.1 Desain Penelitian 

3.2 Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen ialah variabel pokok sebagai fokus peneliti pusat 

peneliti. Variabel dependen biasanya disebut juga variabel terikat (Chandrarin, 

2017:83). Variabel dependen di pengkajian ini ialah nilai perusahaan dihitung 

dengan Price To Book Value (PBV). Nilai perusahaan menunjukkan seberapa 

dominan pasar memberikan harga terhadap nilai buku saham sebuah perseroan. 
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Makin naik PBV dapat dikatakan bahwa pasar makin yakin terhadap peluang 

perseroan tersebut. Jika para pemegang saham mempunyai pandangan positif 

terhadap kemampuan perusahaan tersebut serta peluang perusahaan di masa 

mendatang, maka para investor rela membeli lebih tinggi atas harga saham 

perusahaaan tersebut (Oktrima, 2017). 

            Rumus 3.1 Price To Book Value (PBV) 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel independen ialah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel independen bisa dikatakan juga variabel bebas (Chandrarin, 2017:83). 

Variabel bebas pada riset ini ialah sebagai berikut: 

3.2.2.1 Likuiditas 

Menurut riset yang dteliti oleh (Awulle et al., 2018) likuiditas ialah 

memperlihatkan kinerja perusahaan dalam melunasi utang lancar sebuah 

perseroan. Likuiditas dihitung dengan memakai Current Ratio (CR). 

     Rumus 3.2 Current Ratio (CR)  

3.2.2.2 Profitabilitas 

Menurut riset yang dilakukan oleh (Dewi & Abundanti, 2019) profitabilitas 

ialah kinerja perusahaan dalam memperoleh profit. Profitabilitas dihitung dengan 

memakai Return On Asset (ROA) ialah pembagian diantara laba bersih serta total 

aset perusahaan. Makin besar ROA maka kemampuan yang makin baik 

dikarenakan tingkat pendapatan yang diperoleh kembali akan makin besar. 

      Rumus 3.3 Return On Asset (ROA) 

PBV =   

CR =   x 100% 

 

ROA =   x 100% 
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3.2.2.3 Kepemilikan Institusional 

Menurut riset yang dilakukan oleh (Nurkhin et al., 2017) kepemilikan 

institusional ialah kepemilikan saham perseroan oleh lembaga atau institusi dari 

keseluruhan saham yang dilkeluarkan oleh perusahaan. 

 Rumus 3.4 Kepemilikan Institusional 

(KI) 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Likuiditas 

(X1) 
 

 

Rasio 

Profitabilitas 

(X2) 
 

 

Rasio 

Kepemilikan 

Institusional 

(X3)  

 

Rasio 

 

Nilai Perusahaan 

(Y) 
 

 

Rasio 

Sumber: Penulis, 2020 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi ialah gabungan dari bagian-bagian yang mempunyai kriteria bisa 

dipakai untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Bagian tersebut bisa berupa 

individu, perseroan, kejadian atau sesuatu yang menarik untuk dikaji (Chandrarin, 

2017:125). Populasi pada riset ini ialah perseroan sektor infrastruktur, utilitas dan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2019 yakni 

berjumlah 76 perseroan. 

KI =   x 100% 
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3.3.2 Sampel 

Sampel ialah gabungan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang bakal 

diteliti wajib memiliki karakteristik yang mirip dengan populasinya serta wajib 

mewakilinya (Chandrarin, 2017:125). Pada riset ini, sampel ditetapkan dengan 

teknik purposive sampling yakni dipilih sesuai dengan beberapa standar yang 

sudah ditetapkan (Harahap & Prima, 2019). Kriteria yang dipakai dalam 

pengambilan anggota sampel, yaitu: 

1. Perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara menyeluruh serta 

disajikan dalam mata uang Rupiah yang berakhir pada bulan Desember periode 

2015-2019. 

3. Perusahaan yang memiliki catatan keuangan lengkap berdasarkan dengan 

variabel-variabel yang digunakan. 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 CMNP Cipta Marga Nusaphala Persada Tbk 

2 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk 

3 META Nusantara Infrastructure Tbk 

4 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

5 ASSA Adi Sarana Armada Tbk 

6 BIRD Blue Bird Tbk 

7 NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk 

8 TMAS Temas Tbk 

9 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk 

10 BUKK Bukaka Teknik Utama Tbk 

11 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk 
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Tabel 3.2 Lanjutan 

12 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk 

13 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk 

Sumber: Data Sekunder Diolah Oleh Penulis 

Dari total populasi 76 perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terpilih 13 sampel perseroan 

yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga 13 sampel perseroan 

dalam jumlah masa periode pengkajian selama 5 (lima) tahun, penulis 

mendapatkan jumlah sampel sebanyak 65 sampel catatan keuangan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sumber informasi yang dipakai di pengkajian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yakni data yang berasal dari bagian yang sudah memakai data tersebut 

atau mempublikasikannya (Chandrarin, 2017:124). Data sekunder pada riset ini 

berasal dari informasi finansial perseroan sektor infrastuktur, utilitas dan 

transportasi yang dipilih sebagai sampel pada riset ini dari tahun 2015-2019 yang 

sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metode yang dipakai pada pengumpulan 

data ialah metode dokumentasi adalah data sekunder yang diunduh seperti laporan 

finansial perseroan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi pada tahun 2015-

2019 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari situs resmi, yakni web.idx.id serta 

penulis juga memakai jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya serta juga dari 

buku-buku. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan di pengkajian ini adalah metode 

analisis statistik menggunakan program SPSS versi 25. Analisis data yang dipakai 

untuk menguji ialah pengujian asumsi klasik serta pengujian hipotesis. 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif ialah menguji serta menjelaskan karakteristik sampel 

yang diteliti. Hasil dari uji statistik deskriptif, yaitu tabel yang biasanya terdapat 

variabel yang diteliti, mean, deviasi standar, maksimum serta minimum, terdapat 

pula berupa penjelasan yang menggambarkan interpretasi isi tabel tersebut 

(Chandrarin, 2017:137). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menguji data variabel independen (X) dengan data variabel 

terbatas (Y) terdistribusi normal ataupun tidak normal. Untuk menetapkan data 

terdistribusi normal atau tidak normal bisa dilihat dari grafik histogram, grafik 

normal probability-plots dan uji kolmogorov-smirnov. Pada grafik histogram 

dapat menunjukkan sebuah data terdistribusi normal atau tidak dengan melihat 

bentuk garis kurva simetris tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Pada grafik 

normal probability-plots titik-titik memencar berapit di sekitar diagonal sehingga 

menandakan data terdistribusi normal (Ghozali, 2018:178).  

Uji kolmogorov-smirnov memiliki ketentuan saat menentukan apakah data 

terdistribusi normal atau tidak, yakni (Ghozali, 2018:178): 

a. Angka signifikan (SIG) > 0,05, sehingga data terdistribusi normal. 
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b. Angka signifikan (SIG) < 0,05, sehingga data tidak terdistribusi normal. 

Namun apabila data tidak normal, maka dapat melakukan beberapa cara 

supaya data terdistribusi normal, yaitu melakukan transformasi data atau bisa pula 

melakukan outlier (Santoso, 2014:46). 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas mengukur keeratan relasi antar variabel independen 

melalui besaran koefisien kolerasi. Uji multikolinieritas diuji dengan memakai 

nilai tolerance (α) serta variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance > 10% 

atau 0,10 serta nilai VIF < 10 sehingga tidak adanya gejala multikolinieritas serta 

sebaliknya (Sunyoto, 2013:90). 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah pada model regresi adanya 

ketidaksesuaian varian residual dari satu peninjauan ke peninjauan lain. Untuk 

memahami adanya atau tidak terjadinya heteroskedastisitas maka melakukan 

pengujian dengan mengamati dari bentuk tertentu pada grafik scatterplot serta uji 

glejser. 

Pada grafik scatterplot dapat dilihat apabila terdapat bentuk tertentu yang 

teratur sehingga menandakan sudah terjadinya heteroskedastisitas serta sebaliknya 

apabila tidak adanya bentuk yang jelas serta titik-titik memencar di atas serta di 

bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:139). Pada uji glejser untuk meregresi nilai 

absolut residual atas variabel bebas. Apabila probabilitas signifikannya di atas 5% 

sehingga tidak adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:144). 
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3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menguji apakah pada model regresi linear adanya relasi 

antara gangguan dalam waktu t dengan gangguan dalam waktu yang sebelumnya 

(Ghozali, 2018:111). Salah satu standar yang menetapkan terdapat tidaknya 

autokolerasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketetapan, yaitu (Sunyoto, 

2013:98): 

a. Terjadi autokolerasi positif, apabila nilai DW dibawah -2 (DW < -2). 

b. Tidak terjadi autokolerasi, apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 

< DW < +2. 

c. Terjadi autokorelasi negatif apabila nilai DW di atas +2 atau DW > +2. 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dipakai menghitung pengaruh terdapat 

ataupun tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sunyoto, 

2013:47). Alat ukur untuk menguji analisis regresi linier berganda ialah memakai 

program SPSS sesudah itu diinterprestasikan ke dalam rumus, yaitu: 

Y = a + b1X1 + b1X2 + b1X3 + … +  bnXn 

Keterangan: 

 Y  = Nilai Perusahaan 

a   = Konstanta 

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi 

X1  = Likuiditas 

X2  = Profitabilitas 

X3  = Kepemilikan Institusional 
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Xn  = Variabel Independen ke-n 

3.5.4 Uji Hipotesis 

3.5.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dimanfaatkan untuk menguji relasi diantara variabel X dengan Y, 

apakah X1, X2 dan X3 (likuiditas, profitabilitas dan kepemilikan institusional) 

berpengaruh terhadap variabel Y (nilai perusahaan) secara parsial (Sunyoto, 

2013:51). Uji t digunakan untuk menguji: 

H0 : Variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y 

Ha : Variabel X berpengaruh terhadap Y 

Standar pada pengujian ini ialah: 

a. Apabila thitung > ttabel dan nilai signifikan < 0.05 sehingga H0 ditolak serta Ha 

terima maka variabel bebas (X) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 

b. Apabila thitung < ttabel dan signifikan > 0.05 sehingga H0 diterima serta Ha 

ditolak maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pada riset ini, uji F dipakai untuk memahami tingkat pengaruh variabel 

bebas secara simultan terhadap variabel terikat (Sunyoto, 2013:54). Kriteria pada 

pengujian ini ialah: 

a. Apabila F hitung > F tabel dengan signifikan kurang dari 0,05 sehingga H0 

ditolak serta Ha diterima maka variabel bebas secara simultan berpengaruh 

dengan variabel terikat. 
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b. Apabila F hitung < F tabel dengan signifikan kurang dari 0,05 sehingga H0 

diterima dan Ha ditolak maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh 

dengan variabel terikat. 

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dipakai untuk menghitung betapa jauh kinerja model 

regresi pada menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai adjusted R2 diantara nol 

hingga satu. Nilai adjusted R2 yang semakin mendekat nol maka kinerja variabel 

bebas pada saat mengungkapkan variabel terikat semakin sedikit.. Sedangkan nilai 

adjusted R2 yang semakin mendekat satu maka variabel bebas semakin 

memberikan seluruh informasi yang diperlukan pada saat memprediksi variabel 

terikat (Ghozali, 2018:179). 

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.6.1 Lokasi Penelitian 

Data yang dipakai di riset ini ialah data perseroan sektor Infrastruktur, 

Utilitas dan Transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data laporan 

finansial tersebut didapatkan dari kantor Bursa Efek Indonesia cabang Kota 

Batam yang berlokasi di Komp. Mahkota Raya Blok A Nomor 11, Batam Centre, 

Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. 

3.6.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal pengkajian ini dilaksanakan mulai dari minggu ketiga di bulan 

September 2020 sampai bulan Maret 2021. Berikut ialah tabel jadwal penelitian: 
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Tabel 3.3 Jadwal Penelitian 

Sumber: Penulis, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


