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ABSTRAK 

Ekonomi global secara umum merujuk pada bidang ekonomi 

yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. 

Keadaan  perekonomian global saat ini secara tidak langsung 

berimbas pada kondisi perekonomian di Indonesia. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini yaitu Untuk mengetahui apakah leverage 

dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar di ISSI periode 2014-2019, yang diuji secara parsial, 

simultan, dan secara perspektif ekonomi Islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan studi yang bersifat 

asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih.  

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan, hasil uji 

satistik secara parsial menunjukan bahwa terjadi hubungan yang 

segnifikan positif antara variabel Leverage dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan yang ditandai dengan perolehan nilai 

koefisien segnifikansi probabilitas masing-masing sebesar 0,0091 dan 

0,0971. Nilai probabilitas tersebut menunjukan bahwa nilai tersebut 

lebih kecil dari batas dari aturan nilai segnifikansi yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Penelitian ini juga diuji dengan 

menggunakan uji simultan (f) untuk mengetahui pengaruh leverage 

dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil uji simultan merupakan uji yang menunjukkan bahwa nilai suatu 

perusahaan dapat dikatakan baik apabila faktor-faktor pendukung 

yang digunakan sebagai variabel tersebut memiliki segnifikansi yang 

sesuai dengan aturan nilai standar pada hasil uji. Etika bisnis secara 

Islam dapat disebut dengan aqidah Islamiyah, menerangkan bahwa  

Islam  adalah  agama  sekaligus  ideologi  sempurna  mengatur  segala 

aspek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi. 

Profitabilitas dan nilai perusahaan yang tinggi dalam perspektif Islam 

bersifat intangible, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, memiliki 

dampak yang besar, serta berorientasikan akhirat kelak.  

 

Kata kunci: Leverage, Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan, Etika  

Bisnis Islam 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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ABSTRACT 

 

Global economy generally refers to the field of economy that is 

based on the national economies of all countries in the world. The 

current state of the global economy has an indirect impact on 

economic conditions in Indonesia. The purpose of this study is to find 

out whether leverage and firm size affect the value of companies listed 

on ISSI for the 2014-2019 period, which were tested partially, 

simultaneously, and from an Islamic economic perspective. 

The method used in this study the author uses a quantitative 

research approach. This study was analyzed using an associative 

study, namely research that aims to determine the effect or 

relationship between two or more variables. 

Based on the results of the research that has been done, the 

results of the partial statistical test show that there is a significant 

positive relationship between the Leverage variable and firm size on 

firm value, which is indicated by the acquisition of a probability 

significance coefficient of 0.0091 and 0.0971 respectively. The 

probability value indicates that the value is smaller than the limit of 

the predetermined significance value rule of 0.05. This study was also 

tested using the simultaneous test (f) to determine the effect of 

leverage and firm size simultaneously on firm value. Simultaneous 

test results are tests that show that the value of a company can be said 

to be good if the supporting factors used as variables have significance 

in accordance with the value rules in the test results. Ethics in Islamic 

business can be called aqidah Islamiyah, it is explained that Islam is 

everything ideology regulates all aspects of life without exception, 

including the economic aspect. Profitability and high company value 

in the Islamic perspective are intangible, invisible but can be felt, have 

a large impact, and are oriented towards the hereafter. 

 

Keywords: Leverage, Company Size, Company Value, Islamic 

Business Ethics 
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MOTTO 

 

 

“Jangan putus asa, atau sedih” 

 

 

ۡؤِمنِيَن   ٩٣١َوََل تَِهنُىْا َوََل تَۡحَزنُىْا َوأَنتُُم ٱۡۡلَۡعلَۡىَن إِن ُكنتُم مُّ

 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), 

jika kamu orang-orang yang beriman” [Al 'Imran: 139] 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada awal permulaan untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, 

maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud 

dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi ini adalah berjudul “Analisis Pengaruh 

Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di ISSI 

periode 2014-2019)”. Untuk menghindari adanya kesalah 

pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang 

lingkup, maka perlu adanya penegasan judul tersebut: 

1. Analisis adalah langkah atau tahapan pertama yang harus 

dilakukan dalam proses perencanaan.
1
 

 

2. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang.
2
 

 

3. Leverage adalah salah satu faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. Solvabilitas atau leverage adalah mengukur 

sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang.
3
 

 

4. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya ekuitas, 

penjualan maupun total aktiva perusahaan.
4
 

                                                             
1Department Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

bahasa keempat (Jakarta: PT Gramedia, 2011). 
2Ibid. 1045. 
3Ni Putu Ira Kartika Dewi, Nyoman Abundanti, ”Pengaruh leverage dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 
variable mediasi,” E-jurnal manejemen, vol. 8, No. 5, 2019. 

4Ni Putu Ira Kartika Dewi, Nyoman Abundanti, ”Pengaruh leverage dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variable mediasi,” E-jurnal manejemen, vol. 8, No. 5, 2019. 



2 

 
5. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang tercermin pada harga saham. 

Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar 

kemakmuran yang diterima oleh pemilik saham.
5
 Nilai 

perusahaan menjadi salah satu bahan pertimbangan investor 

untuk melakukan penanaman saham mereka pada sebuah 

persahaan. Beberapa faktor seperti leverage dan ukuran 

perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang 

dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana pengaruh 

leverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

 

B. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis pada saat ini semakin 

bertambah pesat dan juga selalu mengalami kemajuan dari tahun 

ke tahunnya. Pada hakikatnya pendirian suatu perusahaan 

haruslah memiliki tujuan yang jelas, mengungkapkan bahwa 

terdapat beberapa tujuan pendirian perusahaan, tujuan 

perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan 

maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan 

yang kedua adalah ingin mensejahterakan pemilik perusahaan 

atau para pemegang saham (shareholders welth maximization). 

Tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan 

tersebut sebenarnya secara substansial tidak memiliki banyak 

perbedaan, hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh 

masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan 

yang lainnya
6
. 

                                                             
5Aniela Nurminda, Deannes Isynuwardhana, Annisa Nurbaiti, “Pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan,” e-
Proceeding of management: vol.4, No.1 April 2017. 

6 Herdinata, Cristian. "Hubungan antara struktur kepemilikan, corporate 

governance, dan nilai perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia”. 

Jurnal Manajemen PPM,7 Nov 2007, h. 67 
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Nilai perusahaan merupakan hasil dari kinerja 

perusahaan dalam satu periode. Secara umum, nilai suatu 

perusahaan adalah gambaran kondisi perusahaan, apakah dalam 

keadaan baik atau tidak. Nilai perusahaan diyakini tidak hanya 

mencerminkan kinerja perusahaan saat ini tetapi juga 

menggambarkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 

Ukuran keberhasilan manajemen perusahaan juga dapat dilihat 

dari kemampuan perusahaan mensejahterakan para pemegang 

sahamnya
7
.  

Nilai perusahaan adalah presepsi investor terhadap 

tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan 

harga saham. Harga saham yang tinggi dapat mencerminkan 

nilai perusahaan juga tinggi, hal tersebut akan meningkatkan 

kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini dan juga 

pada prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi 

suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai 

perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama 

perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah 

prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena 

dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan 

para pemilik juga akan meningkat
8
. 

Sementara dipihak lain ada yang beranggapan bahwa 

nilai perusahaaan bukan sekedar dari laporan keuangan saja 

melainkan nilai perusahaaan dinilai berdasarkan nilai sekarang 

dari aktiva yang dimiliki perusahaan dan nilai investasi 

perusahaan yang akan dikeluarkan di masa mendatang. 

Penilaian prestasi perusahaan sendiri dapat dilihat dari 

beberapa faktor, selain peningkatan perolehan laba yang 

menunjukkan indikator kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya kepada para investor dan lainnya. 

                                                             
7 Husnan S, Manajernen Keuangan-Teori dan Penerapan (Keputusan 

Jangka Panjang. Buktt I Edisi Keempat. Yogtakarta: BPFE, h. 76 
8 Christiawan, Yulius Jogi dan Iosua Tarigan. Kepentilikan Manajerial; 

Kebijakan Hutang,Kinerja dan Nilai Perusahaan. http://www.petra.ac.id. 23 Juni. 

2009, h. 78 
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Nilai perusahaan juga mencerminkan kekayaan atau asset yang 

dimiliki oleh perusahaan.  

Dalam perspektif ekonomi Islam nilai perusahaan juga 

merupakan suatu usaha produksi untuk dapat memaksimalkan 

keuntungan dalam ruang lingkup perusahaan. Islam 

menganjurkan untuk memproduksi dengan cara yang halal 

dalam suatu perusahaan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-

Quran surat An-Nisa ayt 29 yaang berbunyi: 

 

َٰٓ أَن تَُكىَن  ِطِل إَِلَّ لَُكم بَْينَُكم بِٱْلبََٰ ۟ا أَْمَىَٰ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُى۟ا ََل تَأُْكلُىَٰٓ يََٰ

َ َكاَن بُِكْم َرِحيمً ا ۟ا أَنفَُسُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ نُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُىَٰٓ َزةً َعن تََزاٍض مِّ  تَِجَٰ
 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

(QS. An-Nisa; 29). 

 

Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan 

dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan, dimana dalam hal ini satu keputusan 

keuangan akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya, 

sehingga akan berdampak pada nilai perusahaan. Dalam proses 

memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik 

perusahaan) yang sering disebut agency problem9
. Tidak jarang 

pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan 

dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama 

perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang 

saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut 

                                                             
9 Fajrul Marinda,Zulkirorn,saifi ”Pengaruh IOS dan Struktur Modal 

terhadap Kineria Keuangan”, JurnalAdministrasi clan Bisnis (JAB) vol l Sept. 

20ll.  
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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
10

. 

Untuk mengurangi biaya keagenan dapat dilakukan 

dengan peningkatan insider ownership dengan harapan akan 

terjadi penyebaran risiko. Para manajer juga mempunyai 

kecenderungan untuk menggunakan hutang yang tinggi bukan 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan, melainkan untuk 

kepentingan oportunistik manajer. Hal ini akan meningkatkan 

beban bunga hutang karena risiko kebangkrutan perusahaan 

yang meningkat, sehingga agency cost of debt semakin tinggi. 

Agency cost of debt yang tinggi pada gilirannya akan 

berpengaruh pada penurunann nilai perusahaan.
11

 

Leverage dapat diartikan sebagai kemampuan suatu 

perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial perusahaan baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau rasio yang 

mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang, 

Sebuah perusahaan dikatakan tidak solvabel apabila total 

hutang perusahaan lebih besar daripada total aset yang dimiliki 

perusahaan. Jumlah hutang yang semakin besar akan 

menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula apabila 

perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya tepat pada 

waktunya. Solvabilitas (leverage) mencerminkah sejauh mana 

aset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan 

modal sendiri. Dengan semakin tingginya rasio leverage 

                                                             
10 Fakhruddin, M dan HM. Sopian. Perangkat darr Model Anatisis 

Investasi Di pasar Modal. Buku l.Jakarta; Elex Media Komputindo. 2001, h. 34 
11 Gaver, J.J, dan Gaver, K.M. “Additional Evidence on The Association 

Between The Irrvestment OpporlLrnity Set ar,d Corporate Financing Dividend, 

and Compesation Policies”, Jouynal ofAccounting and Economic. pp. 125-160.  
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menunjukkan semakin besarnya dana yang disediakan oleh 

kreditur.
12

 

Peningkatan penawaran saham di pasar modal akan 

sejalan dengan peningkatan pada nilai perusahaan. (Indeks 

Saham Syariah Indonesia) adalah indeks komposit saham 

syariah yang tercatat di BEI. ISSI juga merupakan indikator 

dari kinerja pasar saham syariah di Indonesia.  Konstituen ISSI 

mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan 

masuk dalam Bursa Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh 

OJK. 

 

Table 1.1 Pertumbuhan jumlah perusahaan yang terdaftar 

pada ISSI Periode 2015-2019 

Periode/Bulan Tahun 
Jumlah 

perusahaan 

Desember 2015 315 

Desember 2016 331 

Desember 2017 361 

November 2018 391 

Oktober 2019 415 

Sumber: Data diolah 

 

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti leverage dan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

mencakup besar kecilnya sebuah perusahaan yang diperlihatkan 

oleh aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan total 

aset rata-rata. Sedangkan leverage merukapakan suatu proses 

yang dilakukan perusahaan untuk dapat menyelesaikan urusan 

finansial yang dikategorikan dalam financial jangka pendek dan 

financial jangka panjang. Oleh karena itu, pentingnya 

memperhatikan faktor-faktor penyebab fluktuaktifnya nilai 

perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan 

                                                             
12 Cristian"Hubungan antara struktur kepemilikan, corporate governance, 

dan nilai perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Manajemen 

PPM,7 Nov 2007, h. 23 
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di atas, maka peneliti menarik judul “Analisis Pengaruh 

Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di ISSI 

periode 2014-2019)”. 

 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:  

1. Leverage mengalami kenaikan, dan nilai perusahaan juga 

mengalami kenaikan tahun 2014-2019 ataupun sebaliknya. .  

2. Ukuran Perusahaan semakin besar sedangkan nilai 

perusahaan semakin tinggi tahun 2014-2019 ataupun 

sebaliknya. 

3. Penelitian ini dibatasi meliputi pengaruh leverage dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2014-2019, Untuk 

dapat melihat pengaruhnya peneliti menggunakan laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di ISSI pada periode 

2014-2019. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas 

maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah leverage secara parsial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2014-2019? 

2. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 

2014-2019? 

3. Apakah leverage dan ukuran perusahaan secara simultan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di ISSI 

periode 2014-2019? 

 

E. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah leverage secara parsial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di ISSI 

periode 2014-2019. 

2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di ISSI 

periode 2014-2019. 

3. Untuk mengetahui apakah leverage dan ukuran perusahaan 

secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar di ISSI periode 2014-2019. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi  bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung khususnya bagi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan bisa 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapan menjadi 

referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah 

informasi yang dapat menjadi sebuah referensi bagi 

perusahaan terutama untuk para manager dalam 

mengambil keputusan, dan  bagi calon investor penelitian 

dapat memberikan gambaran dan informasi tentang 

laporan keuangan perusahaan. 

 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, 

kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian 
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terdahulu yang mencakup pembahasan yang sesuai dengan 

penelitian ini: 

1. Ni Putu Ira Kartika Dewi dan Nyoman Abundanti, 

penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, dengan judul 

“Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel 

Mediasi”. Hasil penelitian menunjukan hasil : (1) 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh 

bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas. (2) Leverage, ukuran 

perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. (3) Profitabilitas secara signifikan 

memediasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan 

serta profitabilitas secara signifikan memediasi pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.
13

 

 

2. I Nyoman Agus Suwardika dan I Ketut Mustanda, 

penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, dengan judul 

“Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 

Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan Properti” kesimpulan dari penelitian 

sebagai berikut : (1) Leverage secara parisal berpengaruh 

signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap nilai 

perusahaan, artinya semakin tinggi nilai leverage maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. (2) Ukuran perusahaan 

secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan, artinya besar kecilnya ukuran 

perusahaan tidak berdampak pada nilai perusahaan. (3) 

Pertumbuhan perusahaan secara parsial berpengaruh 

signifikan namun memiliki arah yang negatif terhadap nilai 

perusahaan, artinya semakin cepat pertumbuhan suatu 

                                                             
13Ni Putu Ira Kartika Dewi, Nyoman Abundanti”Pengaruh leverage dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variable mediasi,” E-jurnal manejemen, vol. 8, No. 5, 2019. 



10 

 
perusahaan akan berdampak buruk pada nilai perusahaan. 

(4) Profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan dan 

mempunyai arah yang positif terhadap nilai perusahaan, 

artinya semakin besar keuntungan yang diperoleh 

perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.
14

 

3. Tito Albi Utama dan Abdul Rohman penelitian yang 

dilakukan pada tahun 2013, dengan judul  “Pengaruh 

Corporate Governance Perception Index, Profitabilitas, 

Leverage, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Saham” 

kesimpulan dari penelitian sebagai berikut : (1) Leverage 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai saham. 

Hal ini menunjukan semakin tingginya leverage membuat 

investor khawatir akan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutangnya sehingga akan mengurangi nilai 

saham. (2) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap nilai perusahaan. hal ini menunjukan 

semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin kecil 

minat investor terhadap saham perusahaan sehingga nilai 

saham menjadi rendah. Hal ini disebabkan karena meskipun 

ukuran perusahaan besar namun aset yang dibiayai oleh 

hutang lebih besar sehingga investor enggan tertarik pada 

saham perusahaan karena takut terhadap resiko pembayaran 

hutang masa depan.
15

 

 

4. Anak Agung Puteri Kusuma Dewi dan I Made Pande 

Dwiana Putra, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, 

dengan judul “Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan 

Pada Earnings Response Coefficient” kesimpulan dari  

penelitian sebagai berikut : leverage berpengaruh negatif 

                                                             
14I Nyoman Agus Suwardika Dan I Ketut Mustanda “Pengaruh Leverage, 

Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Properti,” E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 3, 
2017. 

15Tito Albi Utamadan Abdul Rohman “Pengaruh Corporate Governance 

Perception Index, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Nilai Saham,” Vol. 2, No. 2. 2013. 
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pada Earnings Response Coefficient. Ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi leverage, maka tingkat Earnings 

Response Coefficient akan semakin rendah. Size 

berpengaruh negatif pada Earnings Response Coefficient. 

Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi size, maka tingkat 

Earnings Response Coefficient akan semakin rendah.
16

 

Perbedaan penelitiaan terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah terletak pada objek penelitian dan 

periode penelitian. Objek dan periode penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti adalah perusahaan yang terdaftar di ISSI 

pada periode 2014-2019. Sementara persamaan antara 

penelitian saya dengan peneliti terdahulu yaitu menggunakan 

variabel terikatnya (X) yaitu pengaruh leverage dan ukuran 

perusahaan. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Bagian dari penelitian ini terdiri dari lima bab untuk 

memudahkan pembahasan dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi 

dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan 

manfaat penelitian. 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang grand theory, variabel Y, 

variabel X, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis. 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang sumber data, metode pengumpulan 

data, populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional 

variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

                                                             
16Anak Agung Puteri Kusuma Dewi dan I Made Pande Dwiana Putra, 

“Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Pada Earnings Response 

Coefficient,” Vol.19.1. April 2017. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjabaran tentang pengujian data, 

analisi data, hasil data dan pembahasan tentang pengaruh 

laverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan baik 

secara parsial maupun secara simultan. 

 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan peneliti dan 

rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan masukan untuk 

peneliti. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan suatu konsep hubungan atau 

kontrak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan 

agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, 

termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari 

principal kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri 

atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan 

CEO (Chief Executive Officer) sebagai agent mereka. Pemegang 

saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan principal. Agency theory menekankan akan 

pentingnya pemisahan kepentingan antara principal dan agent. 

Tujuan dari pemisahaan pengelolaan dari kepemilikan 

perusahaan, yaitu agar principal memperoleh keuntungan 

semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin 

ketika perusahaan tersebut dikelola oleh agent1. 

Agency theory berasumsi bahwa masing-masing individu 

termotivasi oleh kepentingannya sendiri-sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan principal 

dan kepentingan agent. Pihak principal termotivasi untuk 

menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu 

meningkat. Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal 

memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi 

dan bonus. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama 

karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari 

untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan 

pemegang saham. Agent mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara 

keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya 

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan 

agent.  

                                                             
1 Triyuwono, Iwan. 2003. Mengangkat „Sing Liyan‟ untuk Formulasi Nilai 

Tambah Syariah. Simposium Nasional Akuntansi X. 
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B. Teori Sinyal (Signalling Theory)  

Signalling theory menekankan kepada pentingnya 

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan 

investasi oleh pihak diluar perusahaan. Bagi investor dan pelaku 

bisnis sebuah informasi merupakan unsur yang penting karena 

pada umumnya informasi menyajikan gambaran yang baik untuk 

keadaan masa lalu, saat ini maupun pada keadaan masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dengan 

kurangnya informasi mengenai perusahaan oleh pihak luar 

(investor) menyebabkan mereka melindungi diri atau berhati-hati 

dalam mengambil keputusan dengan memberikan harga yang 

rendah untuk perusahaan, karena untuk mengambil keputusan 

investasi investor dan pelaku bisnis memerlukan informasi yang 

lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan sebagai 

bahan pertimbangan
2
.  

Tujuan utama bagi sebuah perusahaan adalah bagaimana 

memaksimalkan nilai perusahaan. Khususnya perusahaan yang 

telah terbuka atau listing di Bursa Efek Indonesia, nilai 

perusahaan dicerminkan oleh harga sahamnya. Semakin tinggi 

harga saham maka menunjukkan semakin tinggi nilai perusahaan 

yang bersangkutan. Harga saham yang semakin tinggi juga bisa 

diartikan bahwa semakin tingginya tingkat kesejahteraan yang 

dinikmati oleh para pemegang saham (stockholders’ wealth). 

Dengan demikian, nilai perusahaan yang tinggi akan menciptakan 

dan kepercayaan tinggi dari pasar, tidak hanya berkaitan dengan 

kinerja perusahaan saat ini, tetapi juga sentimen positif 

mengenai prospek masa depan dari perusahaan yang 

bersangkutan
3
.  

Menurut (Sharpe) pengumuman informasi memberikan 

signal bahwa perusahaan memberikan signal bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa mendatang sehingga 

investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan 

demikian akan tercermin reaksi pasar melalui perubahan dalam 

volume perdagangan saham. Salah satu jenis informasi yang 

                                                             
2 Ibid, h. 90 
3 Ibid, h. 104 
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dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi 

pihak di luar perusahaan (investor) adalah laporan tahunan. 

Laporan tahunan pada umumnya memuat informasi yang relevan 

dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk 

diketahui oleh pengguna laporan, baik pihak dalam maupun pihak 

luar perusahaan. Dengan pengungkapan ini, maka diharapkan 

dapat meningkatkan pandangan yang baik tentang perusahaan 

dan meningkatkan reputasi serta nilai perusahaan melalui 

peningkatan harga saham.
4
 

Terdapat beberapa hal tentang tujuan dari pendirian suatu 

perusahaan, tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk 

mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. 

Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin mensejahterakan 

pemilik perusahaan atau para pemegang saham (shareholders 

welth maximization). Tujuan perusahaan yang ketiga adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

sahamnya. Ketiga tujuan tersebut sebenarnya secara substansial 

tidak memiliki banyak perbedaan, hanya saja penekanan yang 

ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara 

yang satu dengan yang lainnya.
5
 

 

C. Landasan Teori 

1. Leverage 

a. Pengertian Leverage 

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang 

berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai 

perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang 

mempunyai kewajiban atas beban bunga dan beban pokok 

pinjaman. Penggunaan hutang (external financing) memiliki 

risiko yang cukup besar atas tidak terbayarnya hutang, 

sehingga penggunaan hutang perlu memperhatikan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
6
 

                                                             
4 Ibid, h. 93 
5 Ibid, h. 102 
6 I Gusti Bagus Angga Pratama dan I Gusti Bagus Wiksuma, “Pengaruh 

Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas 

Sebagai Variabel Mediasi,” Vol. 3, No.2, 2016. 
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Leverage atau Solvabilitas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa 

rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan (dilikuidasi).  

Rasio leverage adalah rasio yang menggambarkan 

hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini 

dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang 

atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal. Leverage juga merupakan ukuran 

yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk 

kreditor. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang akan 

dihadapi perusahaan di masa depan. Semakin besar risiko 

yang dihadapi perusahaan maka ketidakpastian untuk 

menghasilkan laba di masa depan juga akan semakin 

meningkat. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa, leverage digunakan oleh suatu 

perusahaan tidak hanya penting bagi pihak internal 

perusahaan, tetapi juga penting bagi pihak eksternal 

perusahaan yaitu investor maupun kreditor. 

 

b. Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage  

Ada beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio 

leverage, diantaranya yaitu: 

1) Agar mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya (kreditor), 

2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiaban yang bersifat tetap (seperti angsuran 

pinjaman termasuk bunga), 

3) Agar dapat menilai keseimbangan antara nilai aktiva 

khususnya aktiva tetap dengan modal, 
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4) Agar dapat menilai seberapa besar aktiva perusahaan 

dibiayai oleh utang, 

5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan 

terhadap penggelolaan aktiva. 

 

c. Jenis-Jenis Leverage 

1). Leverage Operasi (Operating Leverage) Leverage operasi 

yaitu kemampuan perusahaan didalam menggunakan 

fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari 

perubahan volume penjualan terhadap earning before 

interest and taxes (EBIT). Adapun analissis leverage 

operasi bertujuan untuk mengetahui seberapa peka laba 

operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa 

penjualan minimal yang harus didapatkan perusahaan 

agar tidak mengalami kerugian.
7
 

2). Leverage Keuangan (Financial leverage) adalah 

penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap 

dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan 

keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya 

sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia 

bagi pemegang saham.
8
 

3). Leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan 

penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk 

mengukur secara langsung efek perubahan penjualan 

terhadap perubahan laba rugi pemegang saham 

dengan Degree of Combine Leverage (DCL) yang 

didefinisikan sebgai persentase perubahan pendapatan per 

lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam 

unit yang terjual.
9
 

 

                                                             
7Mughnifar Ilham, “Pengertian Leverade – Tujuan Serta Manfaat Dan Jenis-

Jenis Leverage”, Materi belajar.co.id, 17 juli 2020. 
8Mughnifar Ilham, “Pengertian Leverade – Tujuan Serta Manfaat Dan Jenis-

Jenis Leverage”, Materi belajar.co.id, 17 juli 2020, 

https://www.materi.carageo.com/pengertian-leverage/, diakses pada 28 Juli 2020. 
9 Mughnifar Ilham, “Pengertian Leverade – Tujuan Serta Manfaat Dan Jenis-

Jenis Leverage”, Materi belajar.co.id, 17 juli 2020. 

https://www.materi.carageo.com/pengertian-leverage/
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Menurut (Kasmir) terdapat beberapa jenis rasio 

solvabilitas atau leverage yang sering digunakan perusahaan, 

antara lain: 

1). Debt to asset ratio (debt ratio) 

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total 

aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Rumusan untuk mencari debt ratio dapat digunakan 

sebagai berikut: 

 

2). Debt to equity ratio 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengetahui perbandingan antara total utang, 

dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai 

dari utang. Rumusan untuk mencari debt to equity ratio 

dapat digunakan sebagai berikut:  

 

3). Long term debt to equity ratio  

Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara 

utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya 

adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka 

panjang dengan cara membandingkan antara utang 

jangka panjang. Rumusan untuk mencari Long term debt 

to equity ratio dapat digunakan sebagai berikut:  
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4). Times interest earned 

Times interest earned merupakan rasio untuk mencari 

jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga 

kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, 

sama seperti coverage ratio. Rumusan untuk mencari 

Times interest earned dapat digunakan sebagai berikut:  

 

5). Fixed charge coverage  

Fixed charge coverage merupakan rasio yang menyerupai 

times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya 

adalah rasio ini digunakan apabila perusahaan 

memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva 

berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Rumusan 

untuk mencari Fixed charge coverage dapat digunakan 

sebagai berikut:  

 

d. Fungsi Rasio Leverage 

Menurut Kasmir (2013) terdapat beberapa fungsi 

penggunaan rasio leverages bagi perusahaan, diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya. 
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2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman 

termasuk bunga). 

3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva 

khususnya aktiva tetap dengan modal. 

4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai 

oleh hutang. 

5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan 

terhadap pengelolaan aktiva. 

6) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang 

jangka panjang.
10

 

 

2. Ukuran Perusahaan 

a. Pengertian Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (firm size) adalah skala atau 

ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat 

dari sejumlah ketentuan diantaranya meliputi jumlah 

keseluruhan modal, pendapatan, penjualan, saham, nilai 

pasar, log size, jumlah keseluruhan aktiva dan lain 

sebagainya.
11

 Definisi ukuran perusahaan yaitu skala 

perusahaan diamati dari total aktiva perusahaan juga total 

penjualan di akhir tahun. Ukuran perusahaan juga diartikan 

sebagai indikator yang bisa memberikan petunjuk mengenai 

karakteristik atau kondisi perusahaan dimana ada sejumlah 

tolak ukur yang bisa dipakai untuk memetukan ukuran dari 

suatu perysahaan mulai dari jumlah karyawan yang dimiliki, 

jumlah asset yang dimiliki, total saham yang beredar dan 

pencapaian jumlah penjualan yang dicapai perusahaan dalam 

suatu waktu. 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar 

kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva 

perusahaan pada neraca akhir tahun. Ukuran perusahaan 

                                                             
10 https://www.harmony.co.id/blog/pengertian-rasio-leverages-fungsi-dan-

jenis-jenisnya 
11Suryanita dan Dinnul Alfian Akbar, “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan 

Earning PerShare Terhadap Kebijakan Dividen Di Bursa Efek Indonesia”. 2014. 
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mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai suatu 

perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang 

dimiliki oleh perusahaan dan dapat dipergunakan untuk 

kegiatan operasi perusahaan. 

Ukuran perusahaan diukur menggunakan total aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan karena nilai aktiva relatif 

lebih stabil dibandingkan penjualan. Ukuran perusahaan 

dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena 

semakin besar ukuran sutau perusahaan maka akan semakin 

mudah perusahaan tersebut memperoleh sumber pendanaan, 

yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak manajeman unntuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran 

besar atau kecinya perusahaan yang dapat dilihat melalui 

kepemilikan total asset, total modal dan total penjualan 

 

b. Indikator Ukuran Perusahaan 

Penentuan ukuran perusahaan bisa dilakukan denga 

menggunakan nilai meliputi jumlah keseluruhan aset, laba, 

modal, penjualan dan lain sebagainya, dimana berbagai nilai 

tersebut bisa menjadi penentu ukuran perusahaan apakah 

termasuk perusahaan kecil, menengah atau perusahaan 

besar. Ada 2 cara ndikator ukuran perusahaan dapat 

dilakukan menggunakan dua cara, yaitu: 

 

Ukuran perusahaan = Ln Total Aktiva/Aset. 

 

Aktiva/Aset adalah sumber daya atau kekayaan yang 

perusahaan. Dimana semakin besar asset, maka perusahaan 

bisa berinvestasi dengan baik dan permintaan produk dapat 

terpenuhi. Sehingga pasar yang dicapai akan semakin luas 

dan memberikan pengaruh pada profitabilitas dari 

perusahaan. 
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Ukuran perusahaan = Ln Total Penjualan. 

 

Penjualan merupakan fungsi pemasaran agar tujuan 

perusahaan untuk memperoleh laba bisa tercapai. Apabila 

terjadi peningkatan penjualan secara konstan maka bisaya 

produksi bisa tertutup. Dengan kata lain, laba perusahaan 

juga akan mengalami peningkatan dan nantinya akan 

memberikan pengaruh pada profitabilitas perusahaan.
12

 

Sedangkan berdasarkan pendapat Setiyadi, ukuran 

perusahaan juga bisa ditentukan sari sejumlah indikator 

seperti: 

1) Total aset, yaitu jumlah keseluruhan aset yang 

perusahaan miliki pada suatu periode. 

2) Total hutang, yaitu jumlah keseluruhan utang perusahaan 

pada suatu periode tertentu. 

3) Total penjualan, yaitu jumlah keseluruhan penjualan yang 

dilakukan perusahaan pada waktu tertentu. 

4) Tenaga kerja, yaitu jumlah karyawan tetap dan pegawai 

honorer yang bekerja dalam perusahaan pada periode 

tertentu. 

 

c. Jenis-jenis Ukuran Perusahaan 

Jenis-Jenis Ukuran Perusahaan Menurut (Budiasih, 

2009) ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk 

berbagai cara. Ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 

jenis yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium – size), dan perusahaan kecil (small 

firm). Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya 

penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran 

perusahaan akan sangat penting bagi investor dan kreditor 

karena akan berhubungan dengan risiko investasi yang 

                                                             
12“Pengertian Ukuran Perusahaan : Indikator, Kriteria dan Jenis Ukuran 

perusahaan (firm Size)”, Pelajaran.co.id, 

https://www.pelajaran.co.id/2020/03/ukuran-perusahaan.html, diakses pada 27 Juli 

2020. 

https://www.pelajaran.co.id/2020/03/ukuran-perusahaan.html
https://www.pelajaran.co.id/2020/03/ukuran-perusahaan.html
https://www.pelajaran.co.id/2020/03/ukuran-perusahaan.html
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dilakukan. Perusahaan dengan ukuran sedang dan besar 

lebih memiliki tekanan yang kuat dari pada stakeholdersnya, 

agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para 

investornya dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Perusahaan yang berukuran besar juga memiliki peran 

sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini 

membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan 

memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan 

publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang 

besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka 

lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, 

sehingga perusahaan tersebut harus melaporkan kondisinya 

lebih akurat. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan 

berimplikasi terhadap cash flow dimasa yang akan datang. 

Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang akan diterima serta efektivitas 

peran pemberian perlindungan bagi masyarakat umum.  

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar 

jumlah aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal ini dapat 

dilihat dari total aset perusahaan. Semakin banyaknya aset 

yang dimiliki perusahaan menandakan semakin besar juga 

ukuran perusahaan tersebut. Banyaknya aset yang dimiliki 

perusahaan membuat kegiatan operasi akan lebih kompleks 

dan bisa memaksimalkan jumlah produksi perusahaan secara 

lebih efisien. Ini akan berakibat pada peningkatan penjualan 

dan akhirnya akan meningkatkan laba yang diperoleh 

perusahaan. 

Berdasarkan pendapat Badan Standarisasi Nasional, 

ada 3 jenis ukuran perusahaan, diantaranya: 

1) Perusahaan Besar Perusahaan besar adalah perusahaan 

yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 

Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki 

penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun. 

2) Perusahaan Menengah Perusahaan menengah adalah 

perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 

Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil 
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penjualan lebih besar dari Rp.1 Milyar dan kurang dari 

Rp. 50 Milyar. 

3) Perusahaan Kecil Perusahaan kecil adalah perusahaan 

yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 

Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki 

hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun 

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut small bussiness 

administration (SBA) dalam Restuwulan (2013), yaitu: 

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan 

Small 

Bussiness 

Employment 

Size 
Asset Size Sales Size 

Family 

Size 
1-4 

Under $100.00 

Million 

$100.00-500.00 

Million 

Small 5-19 
$100.00-500.00 

Million 

$500.000-1 

Million 

Medium 20-99 
$500.00-5 

Million 
$1-10 Million 

Large 100-499 $5-25 Million $10-50 Million 

Sumber: Small Bussiness Administration 

 

3. Nilai perusahaan 

a. Pengertian Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai 

perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang 

tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab 

dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran 

pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham 

dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham 

yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, 
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pendanaan (financing), dan manajemen asset.

13
 Nilai 

perusahaan merupakan suatu hal yang penting bagi seorang 

manajer maupun bagi seorang investor. Bagi investor, 

peningkatan nilai perusahaan merupakan suatu persepsi yang 

baik terhadap perusahaan. Nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 

yang terkait erat dengan harga sahamnya (Sujoko dan 

Soebiantoro, 2007). Nilai perusahaan adalah harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan 

tersebut dijual.  

Tujuan perusahaan yang utama adalah memperhatikan 

kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara 

mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi calon investor yang ingin 

menginvestasikan dana pada perusahaan. Nilai perusahaan 

dipasar modal akan meningkat apabila ditandai dengan 

tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada 

pemegang saham. Nilai perusahaan yang sudah terdaftar go 

public di pasar modal tercermin dalam bentuk harga saham 

perusahaan.   

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nilai perusahaan adalah peningkatan satu 

persepsi yang baik bagi perusahaan, apabila seorang investor 

memiliki pandangan yang baik terhadap perusahaan maka 

investor tersebut tertarik untuk berinvestasi. 

 

b. Indikator Nilai Perusahaan 

Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa 

besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. 

Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek 

perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh 

suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang 

relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Untuk 

                                                             
13Saidi (2004) dalam Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ary Wirajaya, “Pengaruh 

Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan,” E-

Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013). 
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perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, 

umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan 

bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. 

Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai 

oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang 

telah ditanamkan diperusahaan. Adapun rumus yang 

digunakan untuk mengukur Price to Book Value (PBV) 

adalah sebagai berikut:  

 

c. Jenis-Jenis Nilai Perusahaan 

Yulius (2007), nilai perusahaan terdiri dari lima jenis 

nilai perusahaan berdasarkan cara perhitungan yang 

digunakan, yaitu:  

1) Nilai Nominal  

Nilai Nominal adalah nilai yang tercantum secara formal 

dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara 

eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara 

jelas dalam surat saham kolektif.  

2) Nilai Pasar  

Nilai Pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi 

dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini 

hanya bias ditentukan jika saham perusahaan dijual di 

pasar saham. 

3) Nilai Intristik 

Nilai Intrinstik merupakan konsep yang paling abstrak, 

karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai 

instrinsik ini bukan sekedar harga diri sekumpulan aset, 

melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang 

memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di 

kemudian hari.  
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4) Nilai Buku 

Nilai Buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan 

dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung 

dengan membagi selisih antar total asset dan total utang 

dengan jumlah saham yang beredar.  

 

 

5) Nilai Likuidasi  

Nilai Likuidasi adalah nilai jual seluruh asset perusahaan 

setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. 

Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama 

dengan menghitung nilai buku. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan dari hubungan antar variabel di atas, didapat 

digambarkan kerangka-kerangka pemikiran penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

 

Keterangan: 
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   : Pengaruh Secara Parsial 

   : Pengaruh Secara Simultan 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementaran terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pengaruh leverage dan terhadap nilai perusahaan  

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan 

dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. 

Menurut penelitian I Nyoman Agus Suwardika dan I Ketut 

Mustanda, menunjukan bahwa Leverage secara parisal 

berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap 

nilai perusahaan, artinya semakin tinggi nilai leverage maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan.Ukuran perusahaan secara 

parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan, artinya besar kecilnya ukuran perusahaan tidak 

berdampak pada nilai perusahaan. 

 

H1 :  Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks 

saham syariah Indonesia (ISSI) 

 

2. Pengaruh ukuran perusahaan dan terhadap nilai 

perusahaan  

Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu ukuran 

perusahaan, ukuran perusahaan (firm size) adalah skala atau 

ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat 

dari sejumlah ketentuan diantaranya meliputi jumlah 

keseluruhan modal, pendapatan, penjualan, saham, nilai pasar, 

log size, jumlah keseluruhan aktiva dan lain sebagainya. 

Menurut penelitian I Nyoman Agus Suwardika dan I Ketut 

Mustanda, menunjukan bahwa ukuran perusahaan secara parsial 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
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perusahaan, artinya besar kecilnya ukuran perusahaan tidak 

berdampak pada nilai perusahaan. 

 

H2: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar di Indeks saham syariah Indonesia (ISSI). 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data  

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Index 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdapat di www.idx.co.id. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, populasi dalam penelitian ini 

yaitu seluruh perusahaan yang melakukan laporan terkait leverage 

dan ukuran perusahaan yang terdaftar pada Index Saham Syariah 

Indonesia (ISSI)  selama periode 2014-2019 dan masih terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sampai dengan periode 2019, sehingga 

populasi yang didapat adalah sebanyak 100 perusahaan. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 20 perusahaan dikali dengan periode penelitian selama 6 

tahun sehingga jumlah sampel adalah 20 sampel. Adapun 

perusahaan yang dijadikan populasi pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Sampel  

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 BMTR Global Mediacom Tbk. 

2 BOGA Bintang Oto Global Tbk. 

3 BOLT Garuda Metalindo Tbk. 

4 BOSS Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. 

5 BRAM Indo Kordsa Tbk. 

6 BRIS Bank BRI Syariah Tbk. 

7 BRMS Bumi Resources Mincrals Tbk. 

8 BRNA Berlina Tbk. 

9 BRPT Barito Pasific Tbk. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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10 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

11 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 

12 BTEK Bumi Teknokultura Tbk. 

13 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 

14 BTPS BTPN Syariah Tbk. 

15 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 

16 BUKK Bukaka Teknik Utama Tbk. 

17 BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 

18 BYAN Bayan Resources Tbk. 

19 CAMP Campina Icecream Industry Tbk. 

20 CAKK Cahaya Putra Asa Keramik Tbk. 

Sumber : Data diolah 

 

B. Hasil Uji Data 

1. Analisis Deskriptif  

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

version 22.00 for windows, diperoleh statistik deskriptif yang 

memberikan penjelasan mengenai nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata, dan  nilai standar deviasi dari 

masing-masing variabel yang diteliti pada perusahaan sektor 

industri barang konsumsi di Index Saham Syariah Indonesia 

(ISSI)  selama periode 2014-2019 dan masih terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sampai dengan periode 2019. Statistik deskriptif 

dapat dilihat pada tabel yaitu:   
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Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif  

 

 
N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Nilai Perusahaan   20 ,29 27,254 6, 79 13,18745 

Leverage   20 ,2172 1,6729 0,8717 28,19283 

SIZE  20 1,9823 17,7209 16,92834 82,10293 

Valid N (listwise)   20       

Sumber: Data diolah Penelliti, Februari 2022. 14. 55, WIB. 

 

Keterangan:  

Nilai perusahaan, SIZE (Ukuran Perusahaan), 

Leverage, Valid N (listwise). 

 

Statistik deskriptif pada menunjukkan bahwa variabel 

nilai perusahaan (Y) rata-ratanya (mean) sebesar 6,79% yang 

memiliki arti bahwa perusahaan sampel memiliki nilai 

perusahaan (PBV) rata-rata sebesar 6,79% dalam satu periode. 

Standar deviasi sebesar 13,18745% lebih besar dari nilai rata-

rata menunjukkan bahwa tingginya variasi data nilai perusahaan 

(PBV) yang menjadi sampel penelitian.  

Variabel Leverage (X1) rata-ratanya (mean) sebesar 

0,8717% yang memiliki arti bahwa perusahaan sampel memiliki 

Leverage rata-rata sebesar 0,8717% dalam satu periode. Standar 

deviasi sebesar 28,19283% lebih besar dari nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa tingginya variasi data Leverage yang 

menjadi sampel penelitian.  

Variabel SIZE (X2) rata-ratanya (mean) sebesar 

16,92834% yang memiliki arti bahwa perusahaan sampel 

memiliki SIZE (Ukuran Perusahaan) rata-rata sebesar 

16,92834% dalam satu periode. Standar deviasi sebesar 

82,10293%, lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa 

tingginya variasi data SIZE (Ukuran Perusahaan)  yang menjadi 

sampel penelitian.  
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2. Analisis Regresi Data Panel 

a. Estimasi Common Effect Model  

Pada penelitian ini digunakan model common effect dimana 

model ini merupakan penggabungan antara seluruh data time 

series dan cross section. Dengan demikian dapat terlihat dari 

variabel bebas terdapat dua diantara variabel yang memiliki 

pengaruh terhadap variabel terikat. Adapun hasil dari uji 

regresi data panel pada variabel-variabel dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 4.3 Estimasi Common Effect Model (CEM) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.147337 1.384825 5.161185 0.0000 

X1 -0.000111 4.14E-05 -2.677686 0.0085 

X2 1.051076 0.622146 1.689436 0.0938 
Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa 

hasil uji dengan menggunakan model common effect, 

masing-masing variabel yaitu X1  memiliki nilai 

signifikan/prob. lebih kecil dari 5% (0,05) yaitu sebesar 

0,0085. Sedangkan untuk variabel X2 memiliki nilai prob. 

Lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,0938. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua variabel 

independen pada model common effect, hanya variabel X1 

(Leverage) yang berpengaruh terhadap variabel dependen Y 

(Nilai Perusahaan).  

 

b. Estimasi Fixed Effect Model (FEM) 

Model regresi data panel yang menggunakan pendekatan 

fixed effect dinamakan Fixed Effect Model (FEM) yang juga 

sering disebut model Least Square Dummy Variable 

(LSDV). FEM atau LSDV merupakan model yang 

mengasumsikan koefisien slope konstan tetapi intersep 

bervariasi antar anggota panel.  

 

 



49 
 

 

Tabel 4.4 Fixed Effect Model (FEM) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     X1 -9.88E-05 4.65E-05 -2.122893 0.0363 

X2 1.801720 0.706500 2.550205 0.0123 

C 5.924325 1.561372 3.794308 0.0003 
Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa 

hasil uji dengan menggunakan model common effect, 

masing-masing variabel yaitu X1  memiliki nilai 

signifikan/prob. lebih kecil dari 5% (0,05) yaitu sebesar 

0,0363. Sedangkan untuk variabel X2 memiliki nilai prob. 

Lebih kecil dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,0123. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua variabel 

independen pada model common effect, variabel X1 

(Leverage) dan X2 (Ukuran perusahaan) berpengaruh 

terhadap variabel dependen Y (Nilai Perusahaan).  

 

c. Estimasi Random Effect Model (REM) 

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah 

hubungan antar subjek diasumsikan random yang 

dispesifikasikan dalam bentuk residual. Model ini 

mengestimasi data panel yang variabel residual diduga 

memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Berikut 

hasil uji menggunakan metode random effect model.  

 

Tabel 4.5 Random Effect Model (REM) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.147337 1.398745 5.109821 0.0000 

X1 -0.000111 4.18E-05 -2.651038 0.0091 

X2 1.051076 0.628400 1.672623 0.0971 
Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

 

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa 

hasil uji dengan menggunakan model common effect, 
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masing-masing variabel yaitu X1  memiliki nilai 

signifikan/prob. lebih kecil dari 5% (0,05) yaitu sebesar 

0,0091. Sedangkan untuk variabel X2 memiliki nilai prob. 

Lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,0971. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua variabel 

independen pada model common effect, hanya variabel X1 

(Leverage) yang berpengaruh terhadap variabel dependen Y 

(Nilai Perusahaan).  

 

3. Pemilihan Estimasi Regresi Data Panel  

a. Uji Chow  

Uji Chow dilakukan untuk memilih antara OLS tanpa 

variabel dummy atau fixed effect. Uji statistik F/chow test ini 

digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data 

panel dengan fixed effect lebih baik dari pada model regresi 

data panel tanpa variabel dummy dengan melihat residual 

sum of square (RSS).  

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 0.878044 (19,98) 0.6100 

Cross-section Chi-square 18.864341 19 0.4656 
Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

 

Berdasarkan hasil uji chow pada table 4.6 di atas nilai 

distribusi untuk Cross-section Chi-Square adalah sebesar 

18.864341 dengan probabilitas 0.4656 > 5% (0,05), sehingga 

secara statistik dapat disipulkan bahwa H0 diterima. Dengan 

ini dapat disimpulkan bahwa model common effect lebih 

baik dari pada fixed effect. 

 

b. Uji Lagrange Multiplier 

Uji ini dilakukan untuk membandingkan serta memilih 

pengujian yang cocok untuk sebuah penelitian, apakah 

model common effect atau model random effect. Uji ini 

dilakukan dengan mengikuti distribusi ststistik. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Lagrange Multiplier 

Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both  

Breusch-

Pagan 

0,017826 

(0,7291) 

3,917640 

(0,0412) 

4,001282 

(0,3971) 

Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

 

Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier pada tabel 4.7 di 

atas, dapat dilihat hasil output dari uji lagrange multiplier 

menunjukkan bahwa nilai Test Hypothesis Both adalah 

sebesar 0,3971 lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga dengan 

ini dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih baik 

dari pada common effect. Dalam penelitian ini melihat 

pengaruh bahwa Leverage dan ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan yang terdaftar pada Index Saham Syariah 

Indonesia (ISSI)  selama periode 2014-2019 dan masih 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan periode 

2019. Hasil yang ditunjukan dari regresi data panel pada 

variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.8 di bawah ini yaitu sebagai berikut.  

 

Tabel 4.8 Estimasi Random Effect Model (REM) 

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      

      C 7.147337 1.398745 5.109821 0.0000  
X1 -0.000111 4.18E-05 -2.651038 0.0091  
X2 1.051076 0.628400 1.672623 0.0971  

      

       Effects Specification    

   S.D.   Rho    
      

      Cross-section random 0.000000 0.0000  
Idiosyncratic random 1.636547 1.0000  

      

       Weighted Statistics    
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R-squared 0.078244     Mean dependent var 5.228667  
Adjusted R-

squared 0.062488     S.D. dependent var 1.673386  
S.E. of 

regression 1.620260     Sum squared resid 307.1534  
F-statistic 4.965834     Durbin-Watson stat 1.120657  
Prob(F-

statistic) 0.008512     

      

       Unweighted Statistics    

      

      R-squared 0.078244     Mean dependent var 5.228667  
Sum 

squared 

resid 307.1534     Durbin-Watson stat 1.120657  
      
      

Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

 

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 4.8 pada kolom 

Coefficient, dapat disusun model persamaan regresinya 

sebagai berikut: Y = 7.147337-0.000111 X1 + 1.051076 X2  

Interprestasi dari regresi di atas adalah sebagai berikut:  

1. Nilai Konstanta sebesar 7.147337 menunjukkan bahwa 

meskipun variabel independen bernilai 0, Nilai 

Perusahaan tetap yaitu 7.147337 

2. Nilai koefisien Leverage untuk variabel X1 adalah sebesar 

-0.000111. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

X1 sebesar 1 poin maka nilai Z-Score (Nilai Perusahaan) 

akan menurun sebesar -0.000111. 

3. Nilai koefisien Ukuran Perusahaan untuk variabel X2 

sebesar 1.051076. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan X2 sebesar 1 poin maka nilai Z-Score (Nilai 

Perusahaan) akan meningkat sebesar 1.051076. 

 

4. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  
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Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

-2 -1 0 1 2 3

Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2019

Observations 120

Mean       9.25e-17

Median  -0.141842

Maximum  3.457373

Minimum -2.606138

Std. Dev.   1.606587

Skewness   0.229156

Kurtosis   2.080090

Jarque-Bera  5.281423

Probability  0.071311

Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

  

Tujuan dari uji normalitas residual ini adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian 

normalitas residual data pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan standarized residual test, yang mana 

jika nilai asymp.sig (2-tailed) > 0,05, maka distribusi 

residual dikatakan normal. Setelah dilakukan pengolahan 

data, didapat hasil yang menyatakan bahwa data terdistribusi 

dengan normal. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

hasil uji normalitas menunjukkan level signifikansi lebih 

besar dari α (α = 0.05) yaitu 0,07 > 0,05 yang berarti bahwa 

data terdistribusi dengan normal. 

 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi 

dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya 

sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah nilai dari 

variabel dependen tidak berhubungan dengan variabel itu 

sendiri, baik nilai periode sebelum maupun nilai sesudahnya 

dengan nilai D-W antar -2 sampai 2. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi 

 Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.078244     Mean dependent var 5.228667 

Sum squared resid 307.1534     Durbin-Watson stat 1.120657 
Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik t  

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (t) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.147337 1.398745 5.109821 0.0000 

X1 -0.000111 4.18E-05 -2.651038 0.0091 

X2 1.051076 0.628400 1.672623 0.0971 
Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

 

Uji Regresi parsial (t) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh secara parsial tiap-tiap variabel independen yaitu 

leverage (X1) dan ukuran perusahaan (X2) terhadap nilai 

perusahaan (Y). Berikut akan diuraikan pembahasan tentang 

pengaruh keempat variabel independen tersebut terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.11 di atas yang 

merupakan hasil regresi terlihat bahwa Leverage (X1) 

memiliki Thitung sebesar  -2.651038 dengan nilai signifikansi  

0,0091. Hal ini berarti bahwa Thitung > Ttabel  (-2.651038 < 

2,845) maka leverage (X1) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,0091 < 

0,05. SIZE (X2) memiliki Thitung sebesar  1.672623 dengan 

nilai signifikansi  0,0971. Hal ini berarti bahwa Thitung > Ttabel  

(1.672623 < 2,845) maka maka ukuran perusahaan (X2) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dibuktikan dengan 

nilai signifikansi 0,0043 < 0,05. 
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b. Uji Statistik F  

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (F) 

 Weighted Statistics   

     
     F-statistic 4.965834     Durbin-Watson stat 1.120657 

Prob(F-statistic) 0.008512    
Sumber: E-Views 8.1, Data Sekunder, Diolah peneliti, Maret 2022 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

leverage (X1) dan ukuran perusahaan (X2), secara simultan 

terhadap nilai perusahaan (Y). Hasil uji Simultan 

menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 4,965834 lebih 

besar dari F tabel yaitu (4,965834 > 3,49) dengan 

signifikansi sebesar 0,008512 < 0,05. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa leverage (X1) dan ukuran 

perusahaan (X2), secara simultan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (Y).  

 

c. Koefisien Determinasi r 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (r) 

 Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.078244     Mean dependent var 5.228667 

Adjusted R-squared 0.062488     S.D. dependent var 1.673386 

 

Koefisien Determinasi (R) digunakan untuk menjelaskan 

kontribusi dari keseluruhan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Hasil 

uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai R
2 

= 0.062488.  Jadi, 0 < 0.062488 < 1 dan sehingga dapat 

dinyatakan bahwa 6,2488 % nilai perusahaan (PBV) 

dipengaruhi oleh variabel independen yaitu leverage (X1) 

dan ukuran perusahaan (X2), sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. Tingkat koefisien korelasi (R) yang 

diperoleh adalah sebesar 0.078244.  
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C. Pengaruh Variabel Terhadap Nilai Perusahaan  

1. Pengaruh Leverage Secara Parsial 

Hasil penelitian berdasarkan analisis data yang 

dihasilakan menggunakan bantuan SPSS version 22.00 for 

windows menunjukan bahwa variabel leverage memiliki tingkat 

segnifikansi sebesar 0,419 > dari 0,05. Hal ini menunjukan 

bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Leverage  dapat  dipahami  sebagai  penaksir  dari  resiko  

yang  melekat  pada  suatu perusahaan.  Artinya,  leverage  

yang  semakin  besar  menunjukkan  resiko  investasi  yang 

semakin besar pula. Perusahaan dengan rasio  leverage  yang 

rendah memiliki resiko  leverage yang  lebih  kecil.  Dengan  

tingginya  rasio  leverage  menunjukkan  bahwa  perusahaan  

tidak solvabel,  artinya  total  hutangnya  lebih  besar  

dibandingkan  dengan  total  asetnya.  Karena  leverage  

merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana  yang 

disediakan  oleh  kreditur,  juga  sebagai  rasio  yang  

membandingkan  total  hutang  terhadap keseluruhan  aset suatu  

perusahaan,  maka  apabila  investor  melihat  sebuah  

perusahaan dengan aset yang tinggi namun resiko  leveragenya 

juga tinggi, sehingga mereka akan berpikir dua kali untuk  

berinvestasi  pada  perusahaan  tersebut.  Karena  dikhawatirkan  

aset  tinggi  tersebut  didapat  dari  hutang  yang  akan  

meningkatkan  resiko  investasi  apabila  perusahaan  tidak  

dapat melunasi kewajibanya tepat waktu. 

Sebuah perusahaan dikatakan tidak solvabel apabila total 

hutang  perusahaan lebih besar daripada total  aset yang dimiliki 

perusahaan. Dengan  semakin tingginya rasio  leverage 

menunjukkan semakin besarnya dana  yang disediakan oleh 

kreditur . Hal tersebut  akan  membuat  investor  berhati-hati  

untuk  berinvestasi  di  perusahaan  yang rasio  leveragenya 

tinggi karena semakin tinggi rasio leveragenya semakin  tinggi  

pula resiko investasinya. 
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Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Dedi Rossidi Sutama (2018) yang berjudul “Pengaruh 

leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan (Studi 

pada perusahaan sektor manufaktur food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis bagaimana pengaruh Leverage dan 

Profitabilitas terhadap nilai perusahaan, pada Perusahaan Sektor 

Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan 

metode verifikatif. Teknik sampling dilakukan dengan metode 

purposive sampling, dan diperoleh ukuran sampel sebanyak 14 

Perusahaan Sector Food and Beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, periode tahun 2012 – 2016. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.  

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel leverage 

memiliki hubungan dengan nilai perusahaan, dengan tingkat 

keeratan sedang, sedangkan variabel profitabilitas memiliki 

hubungan yang sangat kuat dengan nilai perusahaan. Secara 

parsial, baik leverage maupun profitabilitas ternyata 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Artinya semakin tinggi leverage dan profitabilitas masing-

masing,  semakin tinggi nilai perusahaan. Demikian pula secara 

simultan variabel leverage dan variabel profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, 

artinya secara bersama-sama semakin tinggi leverage dan 

profitabilitas semakin tinggi nilai perusahaan. 
88

 

 

2. Pengaruh (SIZE) Ukuran Perusahaan Secara Parsial 

Hasil penelitian berdasarkan analisis data yang 

dihasilakan menggunakan bantuan SPSS version 22.00 for 

windows menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan 

memiliki tingkat segnifikansi sebesar 0,372 > dari 0,05. Hal ini 

                                                             
88 Sutama. D. R“Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan (Studi pada perusahaan sektor manufaktur food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 2018. 
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menunjukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

positif dan segnifikan terhadap nilai perusahaan.  

Ukuran  perusahaan  dalam  penelitian  ini  merupakan  

cerminan  besar  kecilnya  perusahaan  yang  nampak  dalam  

nilai  total  aset  perusahaan.  Dengan semakin besar ukuran 

perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor 

yang  menaruh  perhatian  pada  perusahaan  tersebut.  Hal  ini  

disebabkan  karena perusahaan yang besar cenderung memiliki 

kondisi yang lebih stabil. Kestabilan tersebut  menarik  investor  

untuk  memiliki  saham  perusahaan  tersebut.  Kondisi tersebut 

menjadi penyebab atas naiknya harga saham  perusahaan di 

pasar modal. Investor  memiliki  ekspektasi  yang  besar  

terhadap  perusahaan  besar.  Ekspektasi  investor  berupa  

perolehan  dividen  dari  perusahaan  tersebut.  Peningkatan 

permintaan saham perusahaan  akan dapat memacu pada 

peningkatan harga saham di  pasar  modal.  Peningkatan  

tersebut menunjukkan  bahwa  perusahaan  dianggap  memiliki 

nilai  yang lebih besar. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi Ernawati dan Dini Widyawati (2015) yang berjudul 

“Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan”. Penelitian ini menyatakan bahwa 

perusahaan  melalui  manajer  keuangan  harus  mampu  

menjalankan  fungsinya  didalam  mengelola  keuangan  dengan  

benar  dan  seefisien  mungkin.  Ukuran  yang  digunakan  

untuk  menilai  keberhasilan  seorang  manajer  keuangan  

dalam  mengelola  keuangan  perusahaan  adalah dengan 

melihat nilai perusahaan. Nilai  perusahaan  dapat  

menggambarkan  keadaan  perusahaan.Terdapat  banyak  

faktor-faktor  yang  dapat  menentukan nilai perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, 

leverage dan ukuran perusahaan  terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang bergerak pada industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel 

penelitian terdiri dari 22 perusahaan manufaktur yang bergerak 

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik purposive sampling. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisa data yang 

digunakan adalah uji asumsi klasik,  analisis regresi berganda 

dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan level of 

significance 5%.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dengan nilai 

signifikansi  sebesar 0,000 lebih kecil dari α  = 0,05 dan 

koefisien regresi sebesar 0,074. Leverage berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan, dengan nilai signifikansi sebesar 

0,097  lebih besar dari α = 0,05 dan koefisien regresi sebesar -

1,641. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 

dari α = 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,353.
89

 

 

3. Pengaruh Leverage dan (SIZE) Ukuran Perusahaan Secara  

Simultan 

Hasil penelitian berdasarkan analisis data yang 

dihasilakan menggunakan bantuan SPSS version 22.00 for 

windows, pengaruh ukuran perusahaan (X1) dan leverage (X2), 

secara simultan terhadap nilai perusahaan (Y). Hasil uji 

Simultan menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 4,068 

lebih besar dari F tabel yaitu (4,068 > 3,49) dengan signifikansi 

sebesar 0,004 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (X1) dan leverage (X2), 

secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Y).  

Ukuran Perusahaan adalah salah satu variabel yang 

dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang 

dimiliki suatu perusahan. Perusahaan sendiri dikategorikan 

menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan 

perusahaan berskala besar.Adapun penelitian yang dilakukan 

oleh Gill dan Obradovich (2012) yang menyatakan bahwa 

                                                             
89 Ernawati. D,. “Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan”. 2015. 
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ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Naceur 

dan Goaied (2002) memiliki hasil yang bertentangan, dimana 

hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

adalah leverage. Sumber pendanaan dalam perusahaan dapat 

diperoleh dari internal perusahaan yang berupa laba ditahan 

(retained earning) dan penyusutan (depreciation) dan dari 

eksternal perusahaan yang berupa hutang atau penerbitan saham 

baru. Leverage menunjukan kemampuan dari suatu perusahaan 

untuk memenuhi segala kewajiban finansial dari perusahaan 

tersebut seandainya perusahaan tersebut dilikuidasi (Agnes, 

2004). Jadi leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa 

besar perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari 

utang (financial leverage). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh I Gusti Bagus Angga Pratama dan I Gusti Bagus 

Wiksuana (2016) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan 

Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas 

Sebagai Variabel Mediasi”. Nilai perusahaan dijadikan sebagai 

suatu ukuran keberhasilan manajemen perusahaan dalam 

prospek operasi di masa mendatang sehingga dapat 

mewujudkan kepercayaan bagi pemegang saham perusahaan, 

karena apabila kesejahteraan para pemegang saham sudah 

mampu terpenuhi,  maka sudah pasti keadaan tersebut 

mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi pula. Nilai 

Perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

yaitu Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan serta untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Profitabilitas. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

observasi non partisipan dengan teknik analisis jalur (path 

analysis).Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 
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diperoleh bahwa Ukuran Perusahaan, Leverage dan 

Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan.
90

  

 

D. Pengaruh Variabel Terhadap Nilai Perusahaan Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam  

1. Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam  

Solvabilitas  (leverage)  digambarkan  untuk  melihat  

sejauh  mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang 

dibandingkan dengan modal  sendiri (Weston  dan  Copeland, 

1992).  Leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari resiko  

yang  melekat  pada  suatu  perusahaan.  Artinya,  leverage  

yang  semakin  besar menunjukkan resiko investasi yang 

semakin besar pula. Perusahaan  dengan rasio  leverage  yang 

rendah memiliki resiko  leverage yang lebih  kecil.  Dengan  

tingginya  rasio  leverage menunjukkan  bahwa  perusahaan  

tidak  solvabel,  artinya  total  hutangnya  lebih  besar  

dibandingkan  dengan  total  asetnya .  Karena  leverage  

merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana  yang 

disediakan  oleh  kreditur,  juga  sebagai  rasio  yang  

membandingkan  total  hutang  terhadap  keseluruhan  aset 

suatu  perusahaan,  maka  apabila  investor  melihat  sebuah  

perusahaan  dengan  aset  yang  tinggi  namun  resiko  leverage 

nya juga tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi  

pada perusahaan tersebut. Karena dikhawatirkan aset tinggi 

tersebut didapat  dari  hutang  yang  akan  meningkatkan  resiko  

investasi  apabila  perusahaan tidak dapat melunasi kewajibanya 

tepat waktu.
91

  

                                                             
90 Wiksuana. “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi” 2016. 
91 Sri Murni dan Andriana., 2007, Pengaruh Insider Ownership, Institutional 

Investor,Dividend Payments, dan Firm Growth Terhadap Kebijakan Hutang 
Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta), Jurnal Akuntansi dan Bisnis,Vol. 7, No. 1, Pebruari. 
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Perusahaan yang mempunyai rasio tinggi akan menyukai 

perusahaan dengan modal sendiri. Di samping itu, pembayaran 

dividen dapat dilakukan setelah kewajiban pembayaran bunga 

dan cicilan hutang dipenuhi. Adanya kewajiban tersebut, akan 

membuat manajer semakin hati-hati dan efisien dalam 

menggunakan hutang. Penelitian tentang hubungan leverage  

dan ukuran perusahaan berpengaruh segnifikan positif terhadap 

nilai perusahaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

Quran surah Al-Isra ayat 35 sebagai berikut:  

 

لَِك َخْيٌر  َوأَْوفُى۟ا ٱْلَكْيَل إَِذا ِكْلتُْن َوِزًُىا۟  بِٱْلقِْسطَاِس ٱْلُوْستَقِيِن ۚ َذَٰ

 َوأَْحَسُي تَأِْويل  

 

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. Surah Al-Isra Ayat 

35). 

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas bahwa Islam 

mengajarkan untuk selalu berbisnis dengan cara yang halal serta 

menjauhkan dari hukum yang haram dan juga riba. Allah SWT 

menganjurkan untuk dapat berbisnis yang sudah disesuaikan 

dengan syariat dan aturan-aturan Islam. Aturan-aturan tersebut 

didasarkan pada kitab Al-quran dan Hadist yang sebagaimana 

mestinya. Perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang 

dapat mengelola secara akurat yang sudah disesuaikan dengan 

faktor-faktor pendukungnya seperti leverage  dan ukuran 

perusahaan. 

 

2. Pengaruh (SIZE) Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam  

Perusahaan  besar  memiliki  kontrol  yang  lebih  baik  

(greater  control) terhadap  kondisi  pasar,  sehingga  mereka  

mampu  menghadapi  persaingan ekonomi,  yang  membuat  

mereka  menjadi  kurang  rentan  terhadap  fluktuasi ekonomi. 

Selain itu, perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih 

banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan 
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karena memiliki akses yang lebih baik terhadap  sumber-sumber  

informasi  eksternal  dibanding  perusahaan  kecil. Menurut 

Sujoko (2007) ukuran perusahaan yang besar menunjukkan 

perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan 

merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Pangsa 

pasar relatif menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi 

dibanding pesaing utamanya. Investor akan merespon positif 

sehingga nilai perusahaan akan meningkat.Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat  

dinyatakan  dengan  total  aset  atau  total  penjualan  bersih.  

Semakin  besar total aset maupun penjualan maka semakin 

besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin  besar  aset  maka  

semakin  besar  modal  yang  ditanam,  sementara semakin  

banyak  penjualan  maka  semakin  banyak  juga  perputaran  

uang  dalam perusahaan.  

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Islam menganjurkan umatnya untuk segera 

melunasi utang ketika sudah sampai pada jangka waktu yang 

sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan pihak terkait. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah 

ayat 1:  

 

ًَْعاِم إَِّلَّ َها يُْتلَىَٰ   يَا أَيُّهَا الَِّريَي آَهٌُىا أَْوفُىا بِاْلُعقُىِد ۚ أُِحلَّْت لَُكْن بَِهيَوةُ اْْلَ

 ُُ َ يَْحُكُن َها يُِريد ًْتُْن ُحُرٌم ۗ إِىَّ َّللاَّ ْيِد َوأَ  َعلَْيُكْن َغْيَر ُهِحلِّي الصَّ

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya‖”.
92

 (Q.S. Al-Maidah Ayat 1). 

Aqad yang dimaksudkan pada ayat tersebut adalah 

perjanjian, baik itu kepada Allah SWT, maupun perjanjian yang 

                                                             
92 Departemen Agama RI, Al-Qur„an dan Terjemahnya : Syaamil, QS Al-

Maidah ayat 1  
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dibuiat oleh manusia dalam pergaulannya, termasuk di 

dalamnya yaitu perjanjian dalam memenuhi kewajiban 

(hutang). Keuntungan yang diperoleh perusahaan bukan sekedar 

untuk perluasan usaha (ekspansi), tapi juga untuk memenuhi 

kewajiban perusahaan dalam melunasi hutangnya.  
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