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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aset
takberwujud (ATB), kinerja keuangan profitabilitas (ROE), likuiditas (CR),
solvabilitas/leverage (DER) terhadap nilai perusahaan (PER) pada perusahaan
barang kebutuhan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 20152020. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling, terdapat 19 perusahaan yang terseleksi. Observasi dilakukan
selama 6 tahun (2015-2020) sehingga menghasilkan total sampel sebanyak 114 data
observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software IBM SPSS 21.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melakukan uji t, uji F,
dan koefisien determinasi (R2). Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik
yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta
uji autokorelasi. Hasil pengujian analisis regresi secara parsial (uji t) menghasilkan
temuan bahwa (1) ATB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PER. (2)
Variabel ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PER. (3) Variabel CR
berpengaruh tidak signifikan terhadap PER, dan (4) variabel DER berpengaruh
positif dan signifikan terhadap PER. Hasil pengujian analisis secara simultan (uji
F) menghasilkan temuan bahwa ATB, ROE, CR, DER berpengaruh secara
signifikan terhadap PER. Pengaruh gabungan variabel bebas terhadap variabel
terikat yang dihasilkan sebesar 42%.

Kata Kunci : Aset Takberwujud (ATB), Profitabilitas (ROE), Likuiditas (CR),
Solvabilitas/Leverage (DER), Nilai Perusahaan (PER).
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ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the effect of intangible assets (ATB),
profitability financial performance (ROE), liquidity (CR), and solvency/leverage
(DER) on firm value (PER) in primary goods company listed on the Indonesia Stock
Exchange periode 2015-2020. This study uses a sample selection technique used
purposive sampling, there are 19 selected companies. Observations were carried out
for 6 years (2015-2020) resulting in total sample of 114 companies. Data analysis
in this study used multiple regression analysis to perform the t test, F test, and the
coefficient determination (R2). This study used the classical assumption test which
consists of the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and
autocorrelations test. The result of the partial regression analysis test (t test) is
finding that (1) ATB has a negative and significant effect on PER. (2) ROE variable
has a negative and significant effect on PER. (3) CR variable has effect not
significant on PER, and (4) DER variable has a positive and significant effect on
PER. The results of the simultaneous analysis test (test F) finding that ATB, ROE,
CR, DER have a significant effect on PER. The combined effect of independent
variables on the resulting variables is 42%.

Keyword : Intangible Assets (ATB), Profitability (ROE), Liquidity (CR),
Solvency/Leverage (DER), Company Value (PER).
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Nilai perusahaan menggambarkan kepercayaan masyarakat atau pengguna

laporan keuangan terhadap suatu perusahaan. Masyarakat atau pengguna laporan
keuangan (investor) akan memeriksa dan menilai laporan keuangan perusahaan
apakah normal atau tidak normal. Apabila hasil analisis tersebut mempunyai kinerja
perusahaan normal maka investor dapat menanamkan sahamnya pada perusahaan
tersebut dengan harapan pada periode selanjutnya mampu menerima keuntungan
dari kenaikan harga saham. Nilai perusahaan yang meningkat disebabkan oleh
pertumbuhan harga saham, aset takberwujud, dan kinerja keuangan. Pada penelitian
ini penulis memilih aset takberwujud dan kinerja keuangan untuk melihat
pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.
Aset takberwujud menggambarkan aset yang tidak memiliki bentuk nyata
yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memasarkan
produk maupun disewakan kepada pihak lain. Aset takberwujud ini dapat berupa
hak paten, hak cipta, hak eksklusif, merek dagang, lisensi, goodwill. Perusahaan
yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik dalam mengelola aset takberwujud akan
lebih mudah berkembang dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Produk-produk
yang dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai aset takberwujud juga dapat
menjadi inovatif, dan menarik dipasaran.
Kinerja keuangan akan mencerminkan keadaan keuangan yang dimiliki
perusahaan pada rentang waktu tertentu yang dapat berpengaruh terhadap
1

pembentukan nilai perusahaan. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat
menggunakan rasio keuangan profitabilitas, likuiditas, solvabilitas/leverage dan
aktivitas. Rasio keuangan ini akan mencerminkan perubahan keadaan keuangan dan
kemampuan perusahaan dalam mengelola kinerja keuangan untuk meningkatkan
nilai perusahaan. Perusahaan yang dapat mengelola dana keuangan dengan baik,
efektif, dan efisien akan menjadi sinyal positif untuk menarik investor. Kinerja
keuangan yang baik juga akan membuat nilai perusahaan akan tinggi dan
meningkatkan harga saham. Sebaliknya, apabila perusahaan mempunyai kinerja
keuangan yang menurun akan membuat nilai perusahaan menurun sehingga
investor tidak akan menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. Oleh karena
itu, kinerja keuangan menjadi faktor yang menentukan tingkat presepsi investor
untuk melakukan investasi.
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Susanti dkk, 2017), (Bahuwa dkk,
2019), (Wulandari dkk, 2021) menyatakan bahwa aset takberwujud ATB
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, tetapi pada studi yang dilakukan
(Kombih dan Novrys, 2017) dan (Fikri dkk, 2017) mengungkapkan bahwa aset
takberwujud memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
Penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan profitabilitas (ROE)
dilakukan oleh (Hasania dkk, 2016), (Hidayat W.W, 2019) dan (Hasanah dan
Wiwin, 2020) menyatakan bahwa ROE mempunyai pengaruh hubungan positif
terhadap nilai perusahaan, tetapi pada studi yang diteliti (Lesmana et all, 2020) dan
(Wulandari B. dkk, 2021) mengungkapkan bahwa ROE menghasilkan hubungan
pengaruh yang negatif terhadap nilai perusahaan.

2

Penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan likuiditas (CR)
dilakukan oleh (Hasania dkk, 2016), (Sakinah dan Albertus, 2018) dan (Nengsih
2020) menyatakan bahwa likuiditas (CR) menghasilkan hubungan positif terhadap
nilai perusahaan, tetapi pada studi milik (Kombih & Novrys, 2017), (Rutin dkk,
2019), dan (Salainti 2019) mengungkapkan bahwa CR menghasilkan hubungan
pengaruh yang negatif terhadap nilai perusahaan
Penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan solvabilitas/leverage
(DER) dilakukan oleh (Hasania dkk, 2016), (Kombih dkk, 2017), (Wahyu dan
Mohammad, 2018), (Rutin dkk, 2019), (Salainti 2019), (Hasanah dan Wiwin,
2020), dan (Nengsih 2020) menyatakan bahwa solvabilitas/leverage (DER)
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, tetapi pada studi milik (Sakinah dan
Albertus, 2018), (Hidayat W.W 2019), (Firdaus, I, 2020), (Wulandari E. dkk, 2020),
dan (Wulandari B. dkk, 2021) menyatakan bahwa solvabilitas/leverage (DER)
menghasilkan hubungan pengaruh yang negatif terhadap nilai perusahaan.
Terdapat beberapa riset yang menghasilkan temuan yang berbeda, sehingga
penulis ingin meneliti kembali mengenai aset takberwujud serta kinerja keuangan
dalam proses penciptaan nilai perusahaan di dalam perusahaan barang kebutuhan
primer yang tercatat di BEI tahun 2015-2020. Perusahaan barang kebutuhan primer
merupakan perusahaan yang proses produksinya menghasilkan bahan baku atau
bahan mentah yang di tanam, di ambil, dan di olah langsung dari alam. Terdapat 4
sub sektor yang termasuk dalam perusahaan barang kebutuhan primer. Pertama sub
sektor makanan dan minuman yang menjual berbagai makanan olahan, produk
minuman, produk makanan pertanian, contoh perusahaan ini adalah Sariroti,
Indofood Sukses Makmur, ADES, Ultra Jaya Milk, JAPFA Comfeed, dll. Kedua
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sektor perdagangan ritel barang primer yang menjual barang atau jasa akhir yang
diproduksi seperti bahan baku, barang konsumsi, obat-obatan, dan peralatan
kesehatan. Contoh perusahaan ini adalah Supra Boga Lestari, Hero Supermarket,
Midi Utama Indonesia, Matahari Putra Prima, dll. Ketiga sektor rokok merupakan
perusahaan yang proses produksinya membuat rokok dari tembakau, contoh
perusahaan ini adalah Gudang Garam, HM Sampoerna, dll. Keempat sektor produk
rumah tangga tidak tahan lama yang menjual produk” keperluan rumah tangga yang
cepat habis seperti sabun, shampo, handbody, bumbu masak, kecap, dll. Contoh
perusahaan yang menjual produk rumah tangga tidak tahan lama adalah Uniliver,
Mandom, Mustika Ratu.

1.2

Komponen dan Tautan
Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa aset takberwujud dan

kinerja keuangan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas/leverage. Variabel
terikat dalam studi ini menggunakan nilai perusahaan. Berikut ini merupakan
gambar 1.1 yang menggambarkan keterkaitan antar variabel :

Aset Takberwujud (ATB)
Profitabilitas (ROE)
Likuiditas (CR)

+
+
+

Nilai Perusahaan
(PER)

+

Leverage/Solvabilitas (DER)

Gambar
Gambar1.1
1.1Komponen
KomponenVariabel
Variabel
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Terdapat hubungan positif antara aset takberwuud terhadap nilai
perusahaan,

hal

ini

dipengaruhi

oleh

kemampuan

perusahaan

dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan dan berusaha mengelola aset takberwujud yang
menghasilkan efektifitas dan efisiensi sumber daya sehingga dapat menciptakan
nilai tambah perusahaan.
Terdapat hubungan positif antara kinerja keuangan profitabilitas (ROE)
terhadap nilai perusahaan, hal ini dipengaruhi oleh earning power ekuitas
perusahaan yang semakin tinggi maka semakin efisien juga perputaran modalnya.
Semakin tinggi nilai ROE akan menghasilkan profit margin yang tinggi sehingga
dapat menciptakan nilai tambah perusahaan.
Kinerja keuangan yang dihitung menggunakan rasio Likuiditas (CR)
mempunyai hubungan positif terhadap nilai perusahaan karena tingginya nilai
likuiditas maka perusahaan akan meningkatkan kinerja keuangannya agar mampu
membayar setiap hutang jangka pendek dengan tepat waktu. Dengan demikian
investor dapat menilai bahwa perusahaan telah mampu membayar kewajibannya
dengan dengan tepat waktu dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.
Terdapat pengaruh positif antara kinerja keuangan solvabilitas atau leverage
(DER) terhadap nilai perusahaan, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan
yang tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu akan meningkatkan resiko
kebangkrutan. Oleh karena itu manajer mendorong karyawannya agar memiliki
kinerja perusahaan yang baik sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang baik
pula yang dapat digunakan untuk melunasi hutang jangka pendek maupun jangka
panjangnya. Dengan demikian maka investor akan menilai bahwa perusahaan

5

memiliki keberlangsungan hidup perusahaan yang lama dan menghasilkan
keuntungan yang menjanjikan di masa depan.

1.3

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diproleh perumusan

masalah yang dibuat dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apakah aset takberwujud (ATB) mempunyai pengaruh terhadap nilai
perusahaan (PER) pada perusahaan barang kebutuhan primer yang tercatat di
BEI pada tahun 2015-2020?
2. Apakah kinerja keuangan profitabilitas (ROE) mempunyai pengaruh terhadap
nilai perusahaan (PER) pada perusahaan barang kebutuhan primer yang tercatat
di BEI pada tahun 2015-2020?
3. Apakah kinerja keuangan likuiditas (CR) mempunyai pengaruh terhadap nilai
perusahaan (PER) pada perusahaan barang kebutuhan primer yang tercatat di
BEI pada tahun 2015-2020?
4. Apakah kinerja keuangan solvabilitas/leverage (DER) mempunyai pengaruh
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan (PER) barang kebutuhan primer
yang tercatat di BEI pada tahun 2015-2020?
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1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari

penelitian ini adalah :
1. Untuk melihat dan menganalisis pengaruh aset takberwujud (ATB) terhadap
nilai perusahaan (PER) barang kebutuhan primer yang tercatat di BEI pada
tahun 2015-2020.
2. Untuk melihat dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan profitabilitas
(ROE) terhadap nilai perusahaan (PER) barang kebutuhan primer yang tercatat
di BEI pada tahun 2015-2020.
3. Untuk melihat dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan likuiditas (CR)
terhadap nilai perusahaan (PER) barang kebutuhan primer yang tercatat di BEI
pada tahun 2015-2020.
4. Untuk

melihat

dan

menganalisis

pengaruh

kinerja

keuangan

solvabilitas/leverage (DER) terhadap nilai perusahaan (PER) barang kebutuhan
primer yang tercatat di BEI pada tahun 2015-2020.
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1.5

Kontribusi Penelitian
Penulis berkontribusi pada hasil riset yang telah ditemukan dapat digunakan

sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
1. Bagi investor, hasil riset ini dapat digunakan untuk mengetahui perusahaan
yang memiliki nilai perusahaan tertinggi dan terendah. Sehingga mampu
membantu pengambilan keputusan untuk berinvestasi dengan tepat.
2. Bagi pengkaji selanjutnya, hasil riset ini dapat membantu membagikan
gambaran tentang aset takberwujud dan kinerja keuangan dalam menciptakan
nilai perusahaan yang baik.
3. Bagi perusahaan, hasil riset ini dapat membantu perusahaan untuk menaikkan
kualitas SDM dalam pengelolaan aset takberwujud dan kinerja keuangan untuk
menaikkan nilai perusahaan, sehingga semakin banyak modal yang diperoleh
dari investor untuk mengembangkan perusahaan.

1.6

Batasan Penelitian

Pada riset ini, penulis membuat batasan penelitian pada :
1. Perusahaan barang kebutuhan primer yang tercatat di BEI periode 20152020 dan mempunyai kelengkapan data informasi laporan keuangan dari
tahun 1015-2020.
2. Peneliti menggunakan aset takberwujud dan kinerja keuangan sebagai
variabel bebas, sehingga tidak terdapat variabel kontrol dan moderasinya.
3. Riset ini memakai PER sebagai ukuran dalam mencari nilai perusahaan.
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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN PENELITIAN SELANJUTNYA

5.1

Kesimpulan
Dari output pengujian dan analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Aset takberwujud berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai
perusahaan. Semakin rendah aset takberwujud yang dimiliki perusahaan
maka akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Penurunan
kinerja keuangan dapat menyebabkan semakin sedikitnya investor yang
menanamkan sahamnya sehingga nilai perusahaan juga menjadi turun.
Dengan demikian perusahaan akan mencoba menaikkan nilai
perusahaannya kembali.
2. Kinerja keuangan profitabilitas (ROE) berpengaruh negatif signifikan
pada nilai perusahaan. Penurunan profitabilitas yang dikelola dari
ekuitas pemegang saham mencerminkan kinerja keuangan yang
menurun. Kinerja keuangan yang menurun ini menyebabkan investor
gagal menitipkan dananya pada perusahaan tersebut. Dengan demikian,
nilai perusahaan menjadi turun dan perusahaan harus kembali
menaikkan nilai perusahaannya.
3. Kinerja keuangan CR berpengaruh tidak signifikan pada nilai
perusahaan. Pertumbuhan likuiditas yang dipunyai perusahaan tidak
akan mempengaruhi nilai perusahaan karena apabila pertumbuhan
likuiditas tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan maka akan
menurunkan kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap nilai
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perusahaan, karena kreditur menilai bahwa perusahaan yang dapat
membayar hutang jangka pendeknya saat ini tepat waktu belum tentu
kedepannya dapat membayar kewajibannya dengan tepat waktu.
4. Kinerja keuangan solvabilitas/leverage (DER) berpengaruh positif serta
signifikan pada nilai perusahaan. Tingginya hutang dan modal yang
dimiliki suatu perusahaan mencerminkan perputaran modal yang baik
yang akan menghasilkan pertumbuhan dan peningkatan laba. Dengan
adanya pertumbuhan laba, investor akan memiliki keinginan untuk
menginvestasikan dananya pada perusahaan ini, sehingga nilai
perusahaan akan meningkat.

5.2

Keterbatasan
Riset ini mempunyai keterbatasan pada :
1. Sampel perusahaan menggunakan perusahaan barang kebutuhan primer
sehingga belum mampu mewakili keseluruhan sektor perusahaan.
2. Sampel perusahaan barang kebutuhan primer hanya sebanyak 64
perusahaan yang tercatat di BEI kurun waktu 2015-2020 yang kemudian
diseleksi kembali berdasarkan kriteria pengujian sehingga menghasilkan
sedikit perusahaan yang terseleksi (19 perusahaan). Oleh karena itu harus
memperbanyak tahun observasi dari tahun 2015-2020 atau menjadi 6 tahun
sehingga sampel akhir manjadi 114 sampel. Hasil penelitian ini telah
dilakukan uji outlier tetapi hasilnya tetap tidak terdistribusi secara normal.
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3. Dalam hal mengumpulkan data, banyak perusahaan yang menggunakan
satuan yang berbeda-beda (rupiah, jutaan rupiah, dolar) dalam data laporan
keuangan sehingga harus memperbaiki dan mencocokan kembali agar
pengujiannya menghasilkan data-data yang sesuai.
4. Dalam hal pemilihan pengukuran variabel terdapat beberapa variabel yang
tidak sesuai sehingga memiliki hasil nilai probabilitas tidak signifikan dan
nilai B (koefisien) yang negatif sehingga harus mencoba menggunakan
rumus lain yang dapat menghasilkan R2 yang tinggi.
5. Dalam hal hasil riset ini telah dilakukan uji outlier tetapi hasilnya tetap tidak
terdistribusi secara normal karena sesuai dengan teori Central Limit
Theorem yang berpendapat bahwa tingkat persebaran sampel akan berpusat
pada rata-rata populasi, sehingga semakin banyak sampel maka
penyebarannya akan berbentuk normal.

5.3

Saran Penelitian Selanjutnya
Bagi pengkaji riset yang akan datang sebaiknya :
1. Peneliti selanjutnya sebaiknya memilih sampel perusahaan yang menjual
barang/jasa melalui sistem e-commerce seperti perusahaan Gojek, Grab,
Shopee, Bli Bli, Lazada, JD.ID, Tokopedia, dan perusahaan e-commerce
lainnya agar lebih mengetahui peran dan pengaruh dari aset takberwujud
dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya melihat dahulu satuan angka dalam
laporan keuangan apakah menggunakan rupiah atau jutaan atau
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menggunakan dollar sehingga saat menginput dan mengolah data hasilnya
akan akurat.
3. Pengkaji riset yang akan datang mampu menggunakan variabel lain yang
dapat meningkatkan nilai perusahaan serta mencoba menggunakan
pengukuran rasio analisis keuangan yang lain agar mempunyai hasil
pengaruh yang kuat pada nilai perusahaan.
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