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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, rasio aktivitas, dan
keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah
perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor perusahaan
infrastruktur, utilitas, dan transportasi sebagai sampel. Metode pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling. Sampel dikumpulkan dari 18 perusahaan
infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
periode 2016-2019. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji
asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, uji autokorelasi, dan
uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji
F, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas
dan keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan
rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci: profitabilitas, rasio aktivitas, keputusan pendanaan, nilai perusahaan.
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ABSTRACT
This study aims to examine the effect of profitability, activity ratio, and funding
decision on firm value. The population of this study is public companies listed on the
Indonesia Stock Exchange in the infrastructure, utilities, and transportation sectors as
samples. The sampling method used purposive sampling method. Samples were
collected from 18 infrastructure, utility, and transportation companies listed on the
Indonesia Stock Exchange during the 2016-2019 period. The data analysis technique
used descriptive statistical test, classical assumption test consisting of normality test,
multicollinearity, autocorrelation test, and heteroscedasticity test. Hypothesis testing
uses the coefficient of determination test, F test, and multiple regression analysis. The
results of this study indicate that profitability and funding decisions have a positive
effect on firm value. While the activity ratio does not affect firm value.
Key Words: profitability, activity ratio, funding decision, firm value.

PENDAHULUAN
Persaingan usaha yang semakin meningkat dan bertambah kompleksnya keadaan yang
dihadapi perusahaan modern mengharuskan ruang lingkup dan peran seorang manajer
keuangan yang semakin besar. Manajer perusahaan memiliki tugas untuk membuat
keputusan dan kebijakan untuk mencapai cita-cita perusahaan. Meningkatkan nilai
merupakan tujuan utama perusahaan (Hasnawati, 2005). Definisi nilai perusahaan
sebagai harga yang harus ditebus oleh calon investor jika akan membeli sebuah
perusahaan yang dijual. Harga saham yang baik dan dalam periode yang lama
cenderung terjadi kenaikan perusahaan yang mempunyai nilai perusahaan yang baik.
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Melihat berbagai fenomena belakangan ini yang dapat mempengaruhi nilai
perusahaan, maka penelitian ini mengangkat profitabilitas (profitability) dikaitkan laba
yang dihasilkan perusahaan. Selain profitabilitas, terdapat faktor lainnya yang dapat
memberi pengaruh pada nilai suatu perusahaan yaitu rasio aktivitas. Rasio
aktivitas (activity ratio) atau rasio yang digunakan dalam menghitung tingkat efisiensi
penggunaan sumber daya perusahaan (Kasmir, 2016:172). Selanjutnya juga ada
keputusan pendanaan (funding decision) yaitu keputusan keuangan mengenai sumber
dana dalam membeli aset tersebut berasal. Tujuannya adalah bagaimana jalan yang di
tempuh perusahaan dalam memilih sumber dana yang maksimal untuk membiayai
berbagai alternatif investasi, agar bisa meningkatkan nilai perusahaan yang terlihat
pada harga sahamnya (Septia, 2015).
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan profitabilitas
(profitability), rasio aktivitas (activity ratio), dan keputusan pendanaan (funding
decision) merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai
Perusahaan merupakan faktor penting yang sangat bermanfaat bagi banyak pihak.
Informasi tentang nilai dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk perusahaan
(investor dan kreditor) dalam menganalisis perusahaan guna mengambil keputusan
investasi.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Keagenan
Jensen and Meckling (1976) memaparkan bahwa korelasi keagenan adalah perjanjian
yang melibatkan principal dan juga agen, dengan mengacu pada pendelegasian
4
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wewenang penetapan keputusan kepada agen. Agen manajer bertanggung jawab
kepada para principal (pemilik) untuk memaksimalkan keuntungan, sementara agen
pun mempunyai kepentingan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
Teori Sinyal
Teori sinyal (signaling theory) yaitu tentang adanya corporate action dan bagaimana
investor luar memandang perilaku perusahaan (Ross 1977 dalam Hasnawati, 2005).
Teori sinyal timbul karena terdapat asimetri informasi atau ketidakmampuan
memperoleh informasi perusahaan yang sama pada manajer dan pemegang saham.
Terdapatnya ketidaksamaan informasi memungkinkan manajer untuk lebih memahami
situasi dan prospek perusahaan.
Nilai Perusahaan
Ernawati dan Widyawati (2015:3-4) memaparkan bahwa nilai suatu perusahaan
merupakan faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. Dari sudut
pandang keuangan nilai perusahaan merupakan present value dari penerimaan yang
akan datang (future free cash flow). Semakin besar kemakmuran pemilik perusahaan,
semakin tinggi nilai perusahaan.
Profitabilitas (profitability)
Menurut Purwohandoko (2017) kemampuan untuk mendapat laba dalam penjualan,
jumlah asset, serta modal sendiri adalah pengertian dari profitabilitas. Profitabilitas
merupakan faktor utama pada struktur modal. Perusahaan memiliki tujuan untuk
memiliki profitabilitas yang stabil dan tinggi. Utang akan berkurang dengan
profitabilitas yang tinggi, karena keuntungan akan ditahan oleh perusahaan dan
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bergantung pada sumber daya internal dan relatif meminimalisir pemanfaatan
pinjaman.
Rasio Aktivitas (Activity Ratio)
Rasio aktivitas adalah ukuran berapa jauh perusahaan menggunakan seluruh sumber
daya yang tersedia. Harahap (2009:308) memaparkan bahwa rasio aktivitas adalah
rasio yang memproyeksikan kegiatan perusahaan dalam penjualan, pembelian, dan
aktivitas lainnya.
Keputusan Pendanaan (Funding Decision)
Keputusan pendanaan (funding decision) adalah suatu keputusan susunan struktur
modal suatu perusahaan diatur. Contoh sumber dana perusahaan dalam rangka
mendapatkan modal salah satunya melalui utang. Dengan utang yang meningkat yang
jika dimengerti oleh pihak luar perusahaan mengenai tingkat kemampuan perusahaan
terkait dalam melakukan pembayaran utang di masa mendatang, dengan demikian
resiko dalam kelangsungan bisnis di masa depan pun menjadi rendah, resiko yang
semakin rendah pun pastinya akan di sambut baik oleh pasar (Wijaya dan Bandi, 2010).
METODE PENELITIAN
Populasi Data dan Sampel
Menurut Suharyadi dan Purwanto (2017:6), sampel merupakan hal yang menjadi
perhatian dalam populasi. Metode yang ditempuh dalam pengambilan sampel
penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan penggunaan metode purposive
sampling yang mempertimbangkan kepentingan atau tujuan penelitian (Suharyadi dan
Purwanto, 59 2017:19). Pada pengambilan sampel, peneliti mempergunakan
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judgemental sampling, yakni pengambilan sampel yang didasarkan evaluasi
karakteristik anggota sampel serta sesuai dengan tujuan penelitian.
Alasan menggunakan teknik purpose sampling untuk memilih sampel sebab
tidak setiap sampel mempunyai standar berdasarkan standar yang ditentukan oleh
penulis. Standar pengambilan sampel yaitu:
1. Perusahaan sektor Infrastructure, Utility, dan Transportation yang tercatat
di BEI dari periode 2016-2019.
2. Perusahaan sektor Infrastructure, Utility, dan Transportation tidak keluar
(delisting) dari BEI perode 2016-2019.

Variabel Independen
Variabel dependen (X) ataupun akrab dikatakan sebagai variabel stimulus, predictor,
abtecedent (Variabel bebas). Variabel bebas ialah variabel sebab perubahannya
variabel terikat (Sugiyono, 2017:4). Variabel bebas yang diteliti adalah:
1. Profitability (profitabilitas)
Menurut Brigham dan Houston (2018:139) seperangkat rasio yang meliputi dampak
likuiditas campuran, manajemen aset dan utang terhadap hasil kegiatan perusahaan
disebut juga dengan rasio profitabilitas. Rasio yang dipergunakan pada penelitian ini
yaitu Return On Assets (ROA). Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA:
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2. Activity Ratio (Rasio Aktivitas)
Rasio aktivitas merefleksikan keseluruhan aktivitas perusahaan dalam menjalankan
kegiatannya, maupun kegiatan penjualan. Perkembangan perusahaan adalah rasio yang
menunjukan kesanggupan perusahaan dalam menjaga status ekonominya dalam
perkembangan ekonomi serta bidang usahanya TATO (Total Assets Turnover) ialah
kapasitas perusahaan mempergunakan aset yang dimiliki dalam memperoleh laba.
Dalam mengukur rasio perputaran jumlah kekayaan dapat mengggunakan indikator
rasio total penjualan terhadap total asset:

3. Keputusan Pendanaan (Funding Decision)
Keputusan pendanaan ialah penentuan sumber dana yang akan digunakan, penetapan
keseimbangan dana terbaik, serta perusahaan memanfaatkan sumber dana internal
perusahaan ataupun memperoleh dana dari luar perusahaan. Kebijakan ini akan
mempengaruhi struktur permodalan. Keputusan pendanaan pada penelitian ini
dikonfirmasi oleh DER (debt-to-equity ratio). Persamaan yang dipergunakan dalam
menentukan DER adalah :

Variabel Dependen
Variabel dependen yaitu variabel yang terpengaruh atau variabel hasil. Pada
penelitian ini, variabel terikat yang diteliti adalah nilai perusahaan. (Sugiyono, 2017:4).
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Variabel terikat penelitian ini ialah nilai perusahaan. Nilai perusahaan pada penelitian
ini dikonfirmasi menggunakan skor buku (PBV). Tryfino (2009:9) menyatakan PBV
(Price to Book Value) merupakan perbandingan diantara book value dan market value
pada sebuah saham.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Objek Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Di dalam skripsi ini
peneliti mengambil data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Website resmi entitas
berdasarkan klasifikasi entitas yang bersektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi
periode 2016 – 2019. Metode purposive sampling ditempuh peneliti guna
pengambilan sampel. Sampel penelitian dikualifikasikan seperti tabel di bawah :
Tabel Penentuan Pengambilan Sampel
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Uji Statistik Deskriptif
Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel di atas menunjukkan seluruh data pada penelitian ini yang dinyatakan valid
adalah sebanyak 72. Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel profitability,
dapat diketahui bahwa nilai terendah dimiliki oleh PT XL Axiata TBK pada tahun 2018
sebesar -0,06 . Nilai tertinggi dimiliki oleh PT. Cardig Aero Services Tbk sebesar 0,18.
Nilai rata-rata sebesar 0.0539 dan nilai standar deviasi sebesar 0,04665.
Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel Activity Ratio, dapat diketahui
bahwa nilai terendah dimiliki oleh PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk pada
tahun 2016 sebesar 0,06. Nilai tertinggi dimiliki PT Cardig Aero Services Tbk tahun
2019 sebesar 1,36. Nilai rata-rata sebesar 0.4304 dan nilai standar deviasi sebesar
0,28344.
Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel Funding Decision, dapat
diketahui nilai terendah dimiliki PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk tahun 2017 sebesar
0,08. Nilai tertinggi dimiliki PT PP Presisi Tbk pada tahun 2018 sebesar 4,03. Nilai
rata-rata sebesar 1,5030 dan nilai standar deviasi sebesar 1,03094.
Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel Nilai Perusahaan, dapat diketahui
nilai terendah dimiliki PT Buana Lintas Lautan pada tahun 2016 sebesar 0,23. Nilai
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tertinggi dimiliki oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk pada tahun 2016
sebesar 11,62. Nilai rata-rata sebesar 2,2720 dan nilai standar deviasi sebesar 2,02822.
Uji Normalitas
Tabel Hasil Uji Normalitas

Tabel hasil uji normalitas diatas memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,409.
Hasil pengujian ini menunjukkan nilai sebesar 0,409 di atas nilai signifikansi 0,05
yang berarti data pada penelitian ini berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Tabel Hasil Uji Multikolinearitas
Coeffi ci entsa

Model
1

(Constant)
Prof itability
Activ it y _Rat io
Funding_Decision

Unstandardized
Coef f icients
B
St d. Error
.718
.528
18.346
5.266
-1.459
.852
.794
.216

St andardized
Coef f icients
Beta
.422
-.204
.404

t
1.360
3.484
-1.712
3.676

Sig.
.178
.001
.091
.000

Collinearity Statistics
Tolerance
VI F
.769
.796
.936

1.300
1.257
1.069

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Tabel di atas menunjukkan hasil uji multikoleniaritas. Seluruh nilai tolerance ≥ 0,10
dan VIF ≤ 10 pada keseluruhan variabel yang diteliti. Maka, data penelitian ini tidak
mengalami gejala multikoleniaritas.
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Uji Autokorelasi
Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Tabel di atas adalah hasil uji autokorelasi. Nilai du sebesar 1,7054, nilai d (durbin
watson) sebesar 1,650, nilai dl sebesar 1,5323, dan nilai 4 – du sebesar 2,2946. Maka,
1,7054 < 1,650 < 2,2946. Ini menunjukan H0 diterima dan data pada penelitian tidak
terjadi autokorelasi.
Uji Heterokedastisitas
Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar di atas membuktikan data tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0
(nol) pada sumbu Y dan tidak terbentuk pola yang jelas pada penyebaran data.
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Berdasarkan pengujian tersebut, disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam
penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.
Uji Koefisien Determinasi
Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel di atas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi, dengan nilai R Square
sebesar 0,233 atau 23,3%. Nilai tersebut menunjukan proporsi variabel profitability,
activity ratio, dan funding decision sebesar 76,7% dipengaruhi variabel lain.
Uji Statistik F
Tabel Hasil Uji Statistik F

Tabel di atas menunjukkan hasil uji statistik F sebesar 6,868 dan hasil signifikansi
sebesar 0,000. Nilai (Sig). Sebesar 0,000 < probabilitas 0,05. Hal ini menunjukan nilai
perusahaan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu profitability, activity ratio, dan
funding decision.
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Uji Statistik T
Tabel Hasul Uji Statistik T

Berdasarkan pada Tabel di atas yang menunjukkan hasil uji statistik T. Maka, dapat
disimpulkan dibawah ini adalah kesimpulan dari hasil data yang di teliti:
1. Nilai signifikansi profitabilitas terhadap nilai perusahaan sebesar 0,001 < 0,05,
sehingga profitabilitas dipengaruhi oleh nilai perusahaan.
2. Nilai signifikansi rasio aktivitas terhadap nilai perusahaan sebesar 0,091 > 0,05,
sehingga rasio aktivitas tidak dipengaruhi oleh nilai perusahaan.
3. Nilai signifikansi keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan sebesar 0,000 <
0,05, sehingga keputusan pendanaan dipengaruhi oleh nilai perusahaan.
Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
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Tabel di atas menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda, sehingga diperoleh
model persamaan linier berikut ini:
NP = 0,718 + 18,346 X1 + (1,459) X2 + 0,794 X3 + €
Konstanta sebesar 0,718 menunjukkan apabila profitability, activity ratio, dan
funding decision pada industri infrastructure, utility, dan transportation yang di
publikasi di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian sebesar 0,718 dengan
asumsi profitability, activity ratio, dan funding decision nilainya nol, dan tentunya
ceteris paribus.
PEMBAHASAN
Profitability (Profitabilitas) Berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil dari pengolahan data penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi
profitability 0,001 > 0,05. Sehingga Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan. Hasil hipotesis dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian Mahendra
(2011) yang membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap
nilai perusahaan. Tingkat laba bersih yang dapat dihasilkan perusahaan saat
menjalankan operasinya akan menunjukan profitabilitas. Keuntungan yang akan
dibagikan kepada shareholder yaitu keuntungan setelah bunga dan pajak karena hasil
laba kotor terlebih dahulu digunakan perusahaan untuk membayar biaya operasional,
dll. Sehingga profitabilitas yang tinggi dapat memberikan nilai tambah kepada nilai
perusahaannya yang tercermin pada harga sahamnya.
Hal ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Shiely (2021) yang
mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk mendapat laba.
Tingginya laba yang didapat, akan berkorelasi positif dengan nilai perusahaan, karena
15
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tingginya laba merupakan cerminan baiknya ,asa depan perusahaan. Hasil sesuai
dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa tingginya profitabilitas perusahaan dapat
meningkatkan nilai perusahaan dan mendorong investor untuk ikut menginvestasikan
saham, yang akan meningkatkan harga saham serta nilai perusahaan.

Activity Ratio (Rasio Aktivitas) Berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil dari olah data pada penelitian ini didapatkan nilai signifikansi
variabel Activity Ratio sebesar 0,09. Nilai signifikansi 0,091 lebih besar dibandingkan
tingkat signifikansi 0,05, ini berarti hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Hasil
penelitian Kushartono dan Nurhasanah (2017) mendukung hasil penelitian ini karena
membuktikan bahwa rasio aktivitas tidak memiliki pengaruh dengan nilai perusahaan.
Hal ini disebabkan yerdapat kerugian dan adanyaperbedaan rasio setelah diteliti. Hasil
pengujian pada penelitian ini mengindikasikan perputaran total aset yang tinggi
cenderung menurunkan nilai perusahaan. Jika didasarkan dengan teori sinyal yang
mengacu pada corporate action, hal ini menjadi sinyal negatif bagi pasar. Calon
investor mengartikan bahwa proporsi komposisi aset (total aset) didominasi aset tetap
yang mendekati kondisi ekstrim. Kondisi ini menyebabkan ineficiency atau tidak
maksimalnya penggunaan sumber daya pada produksi barang atau jasa. Sehingga
berdampak memunculkan sentimen negatif bagi investor. Hal ini menunjukkan bahwa
sentimen negatif yang ada pada diri investor dapat berpengaruh terhadap turunnya nilai
perusahaan dan harga saham.
Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung penelitian Andayani, et al.
(2017) yang menyatakan aktivitas perusahaan memiliki pengaruh negatif tidak
16
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signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini berarti perputaran aset belum dikelola secara
efektif oleh perusahaan yang menyebabkan turunnya nilai perusahaan karena
minimnya penjualan.

Funding Decision (Keputusan Pendanaan) Berpengaruh Positif terhadap Nilai
Perusahaan
Berdasarkan hasil dari pengolahan data di dalam penelitian ini didapatkan nilai
signifikansi variabel Funding Decision sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih
kecil dibandingkan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga Funding Decision berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan. Sesuai dengan penelitian Ansori dan Denica (2010)
yang mengemukakan keputusan pendanaan meliputi cara terbaik mendanai operasional
perusahaan, cara mendapatkan dana investasi yang efektif dan cara membentuk sumber
dana terbaik yang harus dipertahankan.
Hal ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Shiely (2021) yang
menunjukan keputusan pendanaan diartikan sebagai komposisi pendanaan yang
ditempuh perusahaan. Hal ini didukung oleh teori sinyal yang menyatakan investor
berasumsi bahwa perusahaan yang optimis dengan prospek perusahaan dimasa depan
salah satunya perusahaan yang meningkatkan utang. Bertambahnya proporsi utang
juga berarti meningkatnya dana operasional yang tersedia, pengelolaan utang yang baik
dapat berefek pada meningkatnya laba perusahaan juga kinerja perusahaan juga akan
tinggi, sehingga nilai perusahaan juga meningkat.
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PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka didapatkan
kesimpulan sebagai berikut:
1.

Profitabilitas memiiki pengaruh positif terhadap nilai perusahan. Beraryi
semakin tinggi profitability (profitabilitas) suatu perusahaan maka dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Dengan begitu, Mahendra (2011) dan Shiely
(2021) juga mendukung penelitian ini. Hasil pengujian pada hipotesis pertama
ini menyatakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat
meningkatkan nilai perusahaan dan memicu investor untuk ikut meningkatkan
permintaan saham yang berarti mendukung teori sinyal penelitian ini.

2.

Activity Ratio (Rasio Aktivitas) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
Hal ini berarti nilai perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap
activity ratio (rasio aktivitas). Hasil pengujian pada hipotesis kedua jika
didasarkan dengan teori sinyal akan mengacu pada corporate action. Dengan
begitu, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kushartono dan
Nurhasanah (2017) dan Andayani, et al. (2017).

3. Funding Decision (Keputusan Pendanaan) Berpengaruh Positif terhadap Nilai
Perusahaan. Hal ini berarti nilai perusahaan dapat meningkat jika keputusan
pendanaan yang diambil perusahaan tepat. Hal ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan Ansori dan Denica (2010) dan oleh Shiely (2021), serta
mendukung teori sinyal sinyal yang menyatakan bahwa investor berasumsi
bahwa perusahaan yang optimis dengan prospek perusahaan dimasa depan
18
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salah satunya perusahaan yang meningkatkan utang. Bertambahnya proporsi
utang juga berarti meningkatnya dana operasional yang tersedia, pengelolaan
utang yang baik dapat berefek pada meningkatnya laba perusahaan juga kinerja
perusahaan juga akan tinggi, sehingga nilai perusahaan juga meningkat.
Keterbatasan dan Saran
1. Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI belum terwakili dalam penelitian ini,
karena hanya berfokus pada perusahaan infrastructure, utility, dan
transportation. Peneliti selanjutnya sebaiknya mencari informasi terkait
variabel yang relevan untuk diuji terkait pada pengaruhnya dengan nilai
perusahaan.
2. Jumlah sampel dan variabel di dalam skripsi ini belum mencukupi atau relatif
sedikit. Jumlah sampel dan variabel di dalam skripsi ini belum mampu
membuktikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh profitability, activity ratio, dan
funding decision. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jenis industri
perusahaan serta periode waktu agar penelitian selanjutnya dapat mencakup
banyak perusahaan di Indonesia dan periode waktu yang lama juga.
3. Rendahnya nilai R Square, yaitu sebesar 0,233 variabel independen masih
lemah untuk memprediksi nilai perusahaan. Peneliti selanjutnya sebaiknya
memilih variabel yang lebih mempengaruhi nilai perusahaan.
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