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manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang disebut agency 

conflict, hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya, 

pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang 

dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan, sehingga menyebabkan 

penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga 

menurunkan nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). 

Dalam meningkatkan nilai perusahaan, selain mencari kebutuhan dana, perusahaan juga 

harus mempertimbangkan jenis sumber dana apa yang akan digunakan. Perusahaan harus 

mempertimbangkan menggunakan dana internal atau mencari dana kepada pihak luar. 

Struktur modal mengacu pada sumber pendanaan perusahaan (Subramanyam, 2010: 263). 

Kebijakan hutang sangat sensitif terhadap perubahan nilai perusahaan. Semakin tinggi 

proporsi hutang maka semakin tinggi harga saham, akan tetapi peningkatan hutang juga akan 

menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih 

kecil daripada biaya yang ditimbulkannya. 

Ukuran perusahaan menunjukkan aktivitas perusahaan yang dimiliki perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga 

investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Total aktiva adalah 

gambaran dari aset – aset ataupun pendapatan dari suatu perusahaan. Besarnya aktiva 

perusahaan juga menentukan tingginya nilai perusahaan. Semakin besar aktivanya maka 

semakin tinggi nilai perusahaan (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). 

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sensitif dengan kondisi perekonomian 

dunia. Terbukti, dengan adanya lonjakan harga minyak dunia, saham-saham di sektor ini 

mengalami pertumbuhan yang signifikan dan banyak menjadi incaran investor (Bursa Efek 

dan Pasar Uang, 2008). Pada tahun 2015, 40 perusahaan pertambangan global terbesar 

mencatat kerugian dimana kapitalisasi pasar turun sebesar 37%. Kapitalisasi pasar 

keseluruhan perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia turun dari Rp 

255 triliun pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 161 triliun pada tanggal 31 

Desember 2015. Penurunan sebesar 37% ini terutama dipicu oleh jatuhnya harga komoditas. 

Perusahaan tambang Indonesia dalam masa - masa ini selain berjuang mengatasi masalah 

lemahnya harga komoditi juga menurunnya permintaan dari Tiongkok dan negara 

berkembang lainnya. Hal ini menyebabkan penurunan yang signifikan atas kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan di Indonesia (www.pwc.com). 

Pada tahun tersebut, harga komoditi pertambangan, terutama batubara memang sedang 

mengalami penurunan tajam. Kemudian, minimnya permintaan impor batubara dari global 

mengakibatkan anjloknya ekspor mineral dan batubara di Indonesia. Cina yang biasa 

mengonsumsi banyak batubara dari Indonesia menurunkan permintaannya karena 

pertumbuhan ekonominya juga melambat. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 melambat dibandingkan 2014 yang 

mencapai 5,02%. Pada tahun 2015 pertumbuhan mencapai mencapai 4,79%. Pertumbuhan 

tersebut disumbangkan dari semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian. 

(https://www.suara.com/) 
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Gambar 1.1 

Kontribusi nilai perdagangan per sektor tahun 2011 - 2015 

 

 

 

 

 

 Sumber :http://repository.sb.ipb.ac.id/ 

Adanya penurunan dalam kinerja pasar saham pasti mempengaruhi rendahnya 

antusiasme investor di sektor pertambangan ini. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kontributor 

terbesar nilai perdagangan merupakan sektor pertambangan dengan persentase 24,74% pada 

tahun 2011. Kemudian, terjadi penurunan kontribusi nilai perdagangan hampir setengahnya 

(13,19%) pada tahun 2012. Kontribusi nilai perdagangan sektor pertambangan semakin 

menurun yang ditunjukkan dengan proporsi nilai perdagangan terendah pada tahun 2015 

yaitu sebesar 5,07% (http://repository.sb.ipb.ac.id/). 

 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

a) Agency Theory 

Teori keagenan mengemukakan adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara pihak pemilik dan 

manajer memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang dinamakan 

konflik keagenan (agency conflict) (Noerirawan, 2012). 

Dalam teori agensi ini menjelaskan hubungan kepemilikan manajerial dengan nilai 

perusahaan. Teori agensi memprediksi hubungan positif antara retensi kepemilikan dan 

kinerja perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mengurangi dan memitigasi biaya 

agensi (agency cost). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajer didorong untuk 

memiliki bagian dari kepemilikan saham, hal itu guna untuk memotivasi manajemen 

pemantauan. Semakin tinggi nilai saham yang dimiliki manajer akan meningkatkan tanggung 

jawab manajer dalam meningkatkan nilai perusahaan (Mustapha & Ahmad, 2010). 
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b) Trade-off Theory 

Struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan selama tidak ada unsur pajak di 

dalamnya. Struktur modal akan menjadi relevan jika didalamnya terdapat unsur pajak. Trade-

off theory menyatakan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi 

hanya sampai titik tertentu. Penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan 

karena kenaikan keuntungan dari penggunaan hutang tidak sebanding dengan kenaikan biaya 

financial distress dan konflik keagenan (Modigliani & Miller, 1958). 

c) Nilai Perusahaan 

Sebuah perusahaan didirikan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau 

laba bagi pemiliknya dan pemegang saham, untuk itu sebuah perusahaan harus memiliki nilai 

yang dapat menjadi tujuan para pemegang saham untuk mau menginvestasikan dananya ke 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, 

sebab nilai perusahaan yang tinggi akan menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. Ukuran keberhasilan manajemen suatu perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis 

di masa lalu dan prospek bisnis di masa yang akan datang untuk meyakinkan pemegang 

saham. Bagi perusahaan terbuka harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal 

merupakan indikator nilai perusahaan (Lestari & Novari, 2016). 

d) Struktur Modal 

Struktur modal mengacu kepada sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan tersebut dapat 

diperoleh dari modal ekuitas yang relatif permanen dan juga sumber pendanaan jangka 

pendek sementara yang lebih berisiko. Pada saat perusahaan memperoleh pendanaan itu akan 

diinvestasikan pada berbagai aset. Aset mencerminkan sumber keamanan sekunder bagi 

pemberi pinjaman dan diperoleh dari pinjaman yang dijamin oleh aset tertentu hingga aset 

yang tersedia sebagai pengaman umum bagi kreditor tanpa jaminan. Struktur modal 

merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering dihitung 

berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan (Subramanyam, 2010: 263). 

e) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur 

dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujoko dan Soebiantoro, 

2007). Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan merupakan satu cara yang tepat, 

karena dengan seperti ini para manajer diberikan kesempatan untuk memiliki saham dalam 

perusahaan yang dikelolanya, dan mempunyai kepentingan yang sama pula dengan para 

pemegang saham lainnya. Dengan adanya kepemilikan manajerial diharapkan para manajer 

akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai 

perusahaan yang otomatis akan meningkatkan kesejahteraan pemilik saham dari perusahaan 

tersebut (Solikin dkk, 2015). 

f) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan 

memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset 

yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan 

kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah aset yang besar akan 

menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika dilihat 

dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Analisa, 2011). 
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Pada penelitian ini peneliti akan meneliti hubungan mengenai struktur modal, 

kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berikut gambaran 

kerangka pemikiran pada penelitian ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat yang 

disimpulkan dari tinjauan pustaka dan merupakan uraian sementara dari permasalahan yang 

perlu diujikan kembali. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha1: Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

Ha2: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan  

Ha3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2014 – 2017. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah : (1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2014 – 2017, (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2014 – 2017, 
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(3) Perusahaan yang tidak melakukan akuisisi dan merger selama periode penelitian, (4) 

Perusahaan tersebut memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan selama periode pengamatan. 

Dalam penelitian ini, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria adalah 25 perusahaan. 

 

 

JENIS DAN SUMBER DATA 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu pengumpulan data sekunder 

dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengamati laporan-laporan keuangan dan 

laporan laba rugi yang dipublikasikan dari Bursa Efek Indonesia. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel 

tersebut harus didefinisikan secara jelas.  Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan 

di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria-kriteria 

sampel tertentu. 

 

 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 PBV DER KM SIZE 

 Mean  1.103778  1.061921  0.055789  19.87736 

 Median  1.010000  0.727475  0.000155  19.49025 

 Maximum  3.000000  8.847590  0.747890  28.59297 

 Minimum -0.150000 -2.528757  0.000000  12.70720 

 Std. Dev.  0.740757  1.679377  0.153360  4.454299 

 Skewness  0.648060  2.408547  3.437344  0.435705 

 Kurtosis  2.991143  12.47729  14.63078  2.444437 

 Jarque-Bera  6.300027  423.8375  684.5111  4.005028 

 Probability  0.042852  0.000000  0.000000  0.134995 

 Sum  99.34000  95.57291  5.021028  1788.963 

 Sum Sq. Dev.  48.83612  251.0073  2.093225  1765.829 

 Observations  90  90  90  90 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 

 

  Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari 

nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 

2010).  
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Tabel 4.4 

Grafik Histogram - Normality Test 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2017

Observations 90

Mean       6.69e-07

Median  -0.093779

Maximum  1.795311

Minimum -1.606459

Std. Dev.   0.706611

Skewness   0.550614

Kurtosis   2.906174

Jarque-Bera  4.580654

Probability  0.101233

 

 Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 

   

  Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa data terdistribusi normal. 

Hal tersebut dikarenakan probabilitas menunjukan nilai 0.101233 dan nilai tersebut diatas 

nilai signifikan yaitu 0.05. 

 

 

Tabel 4.5 

Uji Chow 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     

     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     

     

Cross-section F 9.605425 (24,72) 0.0000 

Cross-section Chi-square 143.551496 24 0.0000 
     

     
   Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 
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Tabel 4.6 

Uji Hausman 

 

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 7.412604 3 0.0593 
0     

     
   Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 

 

  Pemilihan model dilakukan bertujuan untuk memilih model mana yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun pemilihan model terdiri dari tiga model yaitu (1) 

Fixed Effect, (2) Random Effect. Dalam pemilihan model regresi yang pertama yaitu dengan 

menggunakan Uji Chow untuk memilih model regresi Common Effect atau Fixed Effect. 

Kemudian yang kedua dilakukan Uji Hausman untuk memilih apakah model Fixed Effect 

atau Random Effect yang digunakan. Nilai probabiitas Cross Section Chi-Square menunjukan 

hasil 0.0593. nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikan yaitu 0.05 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan uji Random Effect. 

 

 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinieritas 

 

 DER KM SIZE 

DER  1.000000  0.202826 -0.033392 

KM  0.202826  1.000000 -0.282830 

SIZE -0.033392 -0.282830  1.000000 

   Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 

 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa  menunjukan bahwa koefisien korelasi kurang 

dari 0.80. dan dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat atau 

terbebas dari unsur multikolinieritas. 
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Tabel 4.8 

Uji Heterosledastisitas 
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 0.570376 0.226979 2.512899 0.0138 

DER 0.022679 0.026514 0.855382 0.3947 

KM -0.165848 0.330243 -0.502199 0.6168 

SIZE -0.001369 0.010728 -0.127599 0.8988 
     

     
   Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 

 

 

  Pada uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan uji glesjer dimana 

semua variabel diregresikan menggunakan absolute residual apabila probabilitas lebih besar 

dari pada nilai 0.05 maka dapat dinyatakan data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Hasil analisis menunjukan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas karena, hasil probabilitas 

menunjukan nilai lebih dari 0.05. 

 

 

Tabel 4.9 

Uji Autokorelasi 

 
     
 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.090053     Mean dependent var 1.103661 

Adjusted R-squared 0.058310     S.D. dependent var 0.740732 

S.E. of regression 0.718812     Sum squared resid 44.43535 

F-statistic 2.836990     Durbin-Watson stat 1.528568 

Prob(F-statistic) 0.042774    
     
     

   Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 

 

 

  Berdasarkan olahan data yang dilakukan, hasil nilai dW pada model penelitian 

sebesar 1,528568 yang artinya bahwa nilai durbin Watson berada pada daerah keraguan. 

Penelitian ini menggunakan 90 observasi dengan empat variabel, maka dapat disimpulkan 

nilai durbin Watson pada penelitian ini terletak pada daerah keraguan-raguan, dimana belum 

tentu daerah tersebut terdapat autokorelasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Struktur Modal..., Zulfania, Ma.-Ibs, 2018



10 
 Indonesia Banking School 

Tabel 4.10 

Goodness of Fit (F Test) 

 

R-squared 0.090053     Mean dependent var 1.103661 

Adjusted R-squared 0.058310     S.D. dependent var 0.740732 

S.E. of regression 0.718812     Sum squared resid 44.43535 

F-statistic 2.836990     Durbin-Watson stat 1.528568 

Prob(F-statistic) 0.042774    

   Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 

 

  Nilai signifikan yang digunakan dalam model uji F adalah 0,05. Apabila nilai 

probabilitas F < 0,05 maka, dapat dipastikan bahwa variabel tersebut layak untuk digunakan.  

Hasil menunjukan bahwa probabilitas dengan uji F adalah 0.042774. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian ini semua variabel bebas layak digunakan dengan hasil 

kurang dari 0,05. 

 

 

Tabel 4.11 

Uji Koefisien Determinasi 

 

R-squared 0.090053     Mean dependent var 1.103661 

Adjusted R-

squared 0.058310     S.D. dependent var 0.740732 

S.E. of regression 0.718812     Sum squared resid 44.43535 

F-statistic 2.836990     Durbin-Watson stat 1.528568 

Prob(F-statistic) 0.042774    

   Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 

 

  Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hasil adjusted R2 adalah 0,058310. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variabel terikat sebesar 5,83% dimana sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

variabel didalam penelitian ini. 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Ha1 Struktur Modal (Debt to 

Equity Ratio) berpengaruh 

negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

Probabilitas struktur modal (DER) sebesar 0.0187 atau 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, dan koefisien 

regresi dari variabel debt to equity ratio menunjukkan 

nilai 0.109776. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur 

modal (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Ha2 Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Probabilitas kepemilikan manajerial sebesar 0.0742 atau 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%, dan koefisien 

regresi dari variabel kepemilikan manajerial 

menunjukkan nilai -0.944461. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial (DER) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Ha3 Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan  

   Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews9, 2018 

 

 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian ini, ada beberapa hal 

yang dapat dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi investor dan pihak-pihak 

yang berkepentingan. Hal tersebut bisa dijadikan informasi untuk mengetahui struktur modal, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaandi sektor 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 

  Berdasarkan hasil regresi, hasil penelitian menemukan bahwa struktur modal (debt 

to equity ratio) dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Struktur modal dilihat dari adanya suatu perbandingan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri yang mampu memaksimalkan keuntungan perusahaan pada 

tingkat arus kas operasinya. Variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor perlu 

memperhatikan kepemilikan manajerial sebagai informasi dalam melalukan penilaian 

investasi. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini menyebabkan besar kecilnya perusahaan tidak menjadi pedoman investor untuk mau 

membeli saham suatu perusahaan. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dari nilai koefisien regresi pada 

seluruh variabel yang telah di uji pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan manajerial memiliki koefisien regresi terbesar. Dengan kata lain bahwa 

kepemilikan manajerial merupakan variabel dominan yang mempengaruhi Nilai perusahaan 

pada sektor pertambangan di BEI periode 2014-2017. 

 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

  Struktur Modal berptengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,0187 (<0,05). Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan 

tingkat signifikansi 0,0742 (<0,10). Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2017. 

  Penelitian ini hanya menggunakan variabel rasio keuangan struktur modal (Debt to 

Equity Ratio), Managerial Ownership (Kepemilikan Manajerial), dan juga Firm Size (Ukuran 

Perusahaan). Objek penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya berperiode selama empat tahun dari 2014 – 2017. 

Bagi investor, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur modal yang 

diteliti berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV) pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga variabel 

tersebut dapat dijadikan indikasi preferensi pelaku pasar modal dan perlu diperhatikan 

investor sebelum memulai investasi. 
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Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut 

berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan menambah 

periode penelitian, mengganti objek penelitian pada sektor atau indeks tertentu dan 

menambah variabel lain dalam penelitian seperti, profitabilitas, kebijakan hutang, kinerja 

keuangan, dan masih banyak lagi variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selain 

itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk menghitung nilai perusahaan 

seperti Price Earning Ratio, Tobin’s Q, dan Market to Book Value to Asset (MBVA). 

Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi 

perusahaan, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan. Perusahaan 

sebaiknya terus berusaha meningkatkan nilai perusahaannya. Dengan meningkatnya nilai 

perusahaan akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan akan menarik minat 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan. 
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