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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Terdapat beberapa bentuk badan usaha dan beberapa tujuan didirikannya 

sebuah badan usaha. Menurut (Brigham & Houston, 2014) Ada tiga jenis badan 

usaha utama: 1. Kepemilikan tunggal; 2. Kemitraan; 3. Perusahaan. Esensi dan 

substansi yang dibentuk oleh suatu badan usaha mempunyai beberapa kesamaan 

tujuan, yaitu tujuan pertama badan usaha adalah memperoleh laba terbesar atau laba 

terbesar. Tujuan kedua badan usaha adalah menyejahterakan pemilik badan usaha. 

Sasaran badan usaha ini tidak jauh berbeda. Hanya saja, poin-poin kunci yang ingin 

dicapai masing-masing badan usaha berbeda satu sama lain. 

 Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) berhasil 

mencatatkan pertumbuhan penjualan hingga 5,26% YoY menjadi Rp 15,19 triliun. 

Namun sayang, pertumbuhan penjualan tersebut tidak bisa membantu kinerja laba 

bersih yang anjlok 38,38% YoY. Indocement berhasil mencatatkan kenaikan 

pendapatan tahun lalu setelah sebelumnya pendapatan perusahaan di periode 2015 

hingga 2017 terus turun. Perolehan pendapatan sebesar Rp 15,19 triliun disokong 

dari pertumbuhan penjualan dengan pihak ketiga pada sektor usaha semen dan 

beton siap pakai. Boleh dibilang, walaupun naik, perusahaan masih belum dapat 

berbangga diri. Pasalnya, perusahaan masih gagal untuk menekan biaya 

produksinya yang akhirnya menyebabkan laba bersih perusahaan tidak mampu 

tumbuh positif tahun tersebut. 

 Berangkat dari tujuan diatas maka fokus penelitiannya adalah perseroan 

terbatas / perseroan yaitu Price Book to Value (company). Karena jika Price Book 

to Value tinggi maka dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham, sehingga 

pemegang saham dapat menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan. Jika 

manajemen perusahaan dan pihak lain (termasuk pemegang saham dan pemangku 

kepentingan) bekerja sama dalam pengambilan keputusan keuangan untuk 

memaksimalkan modal kerja, Price Book to Value dapat meningkat. 
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 Jika operasi antara pengelola dan pihak lain berjalan sebagaimana mestinya, 

maka tidak akan ada masalah di antara kedua pihak. Manajer yang baik memahami 

pentingnya etika, dan mereka menyadari bahwa memaksimalkan nilai jangka 

panjang sejalan dengan tanggung jawab sosial. Padahal, kombinasi kepentingan 

kedua belah pihak kerap menimbulkan masalah. Pemisahan kepemilikan antara 

principal dan owner dalam organisasi seringkali menimbulkan konflik keagenan 

antara principal dan agent. Dalam beberapa tahun terakhir, kegagalan moral telah 

menyebabkan banyak kebangkrutan. Runtuhnya Enron dan WorldCom dan 

runtuhnya kantor akuntan publik Arthur Andersen adalah contoh nyata tentang 

bagaimana perilaku tidak etis dapat menyebabkan runtuhnya perusahaan. (Brigham 

& Houston, 2014) 

 Dalam sebuah survey, laporan pemberitaan The Bussines Time (Singapura) 

meyatakan bahwa, untuk mengukur kinerja perusahaan (aset, ekuitas, atau modal) 

dengan berbasis pelaporan akuntansi lebih mudah untuk dipahami dan 

diimplemementasikan. Melalui laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen agar 

dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya, prinsipal dapat mengevaluasi, mengukur 

dan memantau derajat pekerjaan yang dilakukan oleh agen untuk meningkatkan 

kesejahteraannya dan memberikan kompensasi kepada agen. Adanya masalah 

keagenan akan mengakibatkan gagalnya tujuan keuangan perusahaan yaitu 

meningkatkan Price Book to Value dengan cara memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham. Untuk ini, kita memerlukan kontrol eksternal, dan pengawasan 

serta supervisi yang baik akan memandu tujuan yang sesuai. 

 Kekayaan pemegang saham diekspresikan dalam harga pasar saham, yang 

mencerminkan keputusan investasi, pendanaan dan manajemen aset.(Weston & 

Copeland, 1995) berpendapat, Ada dua rasio valuasi yang digunakan untuk 

menentukan nilai intrinsik saham, yaitu rasio harga terhadap pendapatan (PER) dan 

rasio pasar terhadap buku (PBV) atau dikenal juga sebagai rasio pasar ke buku 

(PBV). Nilai suatu perusahaan dapat diekspresikan sebagai berikut: dengan 

menggunakan price-to-book ratio (PBV), perusahaan dapat mengukur kelayakan 

harga saham berdasarkan risikonya. Market value atau harga saham (price) adalah 
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nilai pasar saham yang dibentuk oleh ekspektasi pasar. Jika nilai PBV lebih besar 

dari 1 maka dapat dikatakan nilai saham perusahaan lebih tinggi dari nilai bukunya, 

sedangkan jika nilai PBV lebih kecil dari 1 maka dapat dikatakan nilai saham 

perusahaan lebih rendah. daripada nilai bukunya. nilai. Nilai PBV sama dengan 1 

yang berarti saham perusahaan sama dengan nilai bukunya.. 

 Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi Price Book to Value. 

Keputusan struktur modal sangat penting untuk situasi keuangan perusahaan. 

Kesulitan keuangan, likuidasi dan kebangkrutan merupakan risiko yang dapat 

terjadi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan struktur modal, oleh karena 

itu diperlukan kecermatan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan, 

hal ini menjadi pertimbangan terbaik untuk modal yang akan digunakan. Setiap 

perusahaan memiliki komposisi hutang dan ekuitas yang berbeda. Besarnya hutang 

dalam struktur modal akan menentukan tingkat leverage perusahaan. Leverage 

merupakan keputusan perusahaan untuk menggunakan dana (realisasi hutang) dan 

berapa besar hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset perusahaan. 

 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh 

negatif parsial terhadap Price Book to Value. (Pratiska, 2011). Leverage 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Price Book to Value, (Ramadhan 

,2012). Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Book to Value, 

(Hardiyanti, 2012).   

 Profitabilitas mengacu pada kemampuan menghasilkan keuntungan dalam 

jangka waktu tertentu. Profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan 

memiliki laba yang lebih besar. Untuk laba ditahan, perusahaan akan 

memprioritaskan penggunaan laba ditahan sebelum menggunakan hutang. ROE 

(laba atas ekuitas pemilik), (Prihadi, 2013). Ekuitas didefinisikan sebagai semua 

ekuitas. Ekuitas terkadang disebut aset bersih. Price Book to Value juga dapat 

dipengaruhi oleh skala profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. (Weston & 

Copeland, 1995) mendefinisikan probabilitas bahwa perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan dari penjualan dan investasi perusahaan. Jika profitabilitas perusahaan 

baik, maka pemangku kepentingan yang terdiri dari kreditor, pemasok, dan investor 
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akan melihat sejauh mana perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari penjualan 

dan investasi perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Price Book to Value, (Ramadhan, 2012) Karena peningkatan kinerja perusahaan 

secara terus menerus akan meningkatkan return on asset (ROA) dan Return On 

Equity (ROE) yang merupakan representasi dari indikator profitabilitas. Jika Return 

On Equity (ROE) perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, artinya laba bersih 

perusahaan meningkat. Kenaikan laba bersih dapat dijadikan indikasi bahwa Price 

Book to Value juga semakin meningkat, karena peningkatan laba bersih perusahaan 

akan mengakibatkan kenaikan harga saham yang artinya Price Book to Value 

semakin meningkat. 

 

 

Tabel 1. 1 

Price Book to Value (X) 

Tahun ADHI INTP JSMR PTPP SMGR UNTR 

2015 1,48 3,44 2,87 3,67 2,46 1,61 

2016 1,36 2,17 1,92 2,19 1,78 1,86 

2017 1,14 3,29 2,53 1,15 1,93 2,78 

2018 0,90 2,92 1,54 0,69 2,08 1,79 

2019 0,61 3,03 1,62 0,65 2,10 1,31 

2020 0,84 2,29 1,35 0,71 1,96 1,29 

 

 Berdasarkan data diatas menunjukkan nilai Price Book to Value dari tahun 

2015-2020 mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang paling sering terjadi di perusahaan 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), dimana PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk pada tahun 2015 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2016 

sampai dengan 2020 mengalami penurunun dan kenaikan bahkan rugi. Dimana 

fluktuasi yang terjadi pada Price Book to Value diakibatkan oleh penggunaan 

FINANCIAL LEVERAGE. Setiap perubahan FINANCIAL LEVERAGE akan 

menyebabkan perubahan pada Price Book to Value. Berikut adalah data 
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penggunaan FINANCIAL LEVERAGE perusahaan infrastruktur pada periode 2015-

2020. 

Tabel 1. 2 

FINANCIAL LEVERAGE (X) 

Tahun ADHI INTP JSMR PTPP SMGR UNTR 

2015 6,44 193,44 3,00 4,34 16,30 49,43 

2016 2,91 313,62 3,34 4,89 14,13 26,91 

2017 3,91 137,30 4,46 4,22 4,53 20,12 

2018 3,50 60,19 3,54 3,81 5,16 18,18 

2019 2,74 266,43 2,99 3,48 2,69 14,07 

2020 1,24 42,63 1,74 1,98 3,91 17,68 

 

 Perusahaan yang menggunakan leverage keuangan akan menyebabkan 

harga nilai buku berubah. Semakin tinggi tingkat leverage keuangan, semakin 

tinggi harga nilai buku. Untuk perusahaan konstruksi juga pernah mengalami 

pasang surut, beberapa perusahaan memiliki FINANCIAL LEVERAGE yang tinggi, 

sedangkan yang lainnya memiliki FINANCIAL LEVERAGE yang rendah. 

Peningkatan utilisasi utang tidak selalu dibarengi dengan kenaikan harga / nilai 

buku beberapa perusahaan konstruksi.  

Naik turunnya Price Book to Value tidak hanya dipengaruhi oleh FINANCIAL 

LEVERAGE saja. Tapi juga dapat dipengaruhi oleh Return On Equity. Semakin 

tinggi tingkat Return On Equity maka semakin besar juga Price Book to Value. 

Berikut adalah data Return On Equity pada perusahaan kontruksi periode 2015 

sampai 2020. 

Tabel 1. 3 

Return On Equity (%) 

Tahun ADHI INTP JSMR PTPP SMGR UNTR 

2015 8,98 18,25 11,72 14,46 16,48 9,82 

2016 5,76 14,81 11,56 9,48 14,79 11,74 

2017 8,78 7,57 11,98 10,20 6,62 15,57 

2018 10,25 4,93 10,90 9,21 9,41 19,50 

2019 9,71 7,95 9,52 5,46 7,06 18,51 
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2020 0,37 8,15 0,87 0,92 7,83 9,51 

 

 Berdasarkan variabel Return On Equity (ROE) terlihat bahwa peningkatan 

persentase Return On Equity (ROE) akan meningkatkan Price Book to Value, yang 

sama dengan yang dikemukakan oleh teori (Horne & John, 2005). Demikian pula, 

perusahaan konstruksi dengan tingkat pengembalian ekuitas (ROE) pada tahun 

2019 mengalami volatilitas dengan peningkatan secara keseluruhan. Meningkatnya 

rasio Return On Equity (ROE) perusahaan berarti terdapat profitabilitas, dan terlihat 

bahwa Return On Equity (ROE) bertanda positif yang artinya semakin banyak 

menggunakan modal sendiri akan dapat menghasilkan laba yang positif. Dengan 

demikian, Return On Equity (ROE) adalah positif. Perusahaan yang mendapatkan 

hasil PBV lebih tinggi di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) sebanyak 

2,29 kali. Sedangkan Return On Equity (ROE) sebesar 0,37% menunjukkan nilai 

PBV terendah yaitu PT. Adhi Karya Tbk (ADHI). Namun hal ini bertolak belakang 

dengan apa (Kurnia & Fitriani, 2017) yang menunjukkan bahwa peningkatan 

Return On Equity (ROE) akan menurunkan Price Book to Value, yang diyakini 

disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi nilai tersebut. dari perusahaan. 

Kenaikan PBV akan menarik investor untuk berinvestasi melalui pembelian saham 

perusahaan dan akan meningkatkan nilai buku. 

 Alasan pemilihan nilai buku sebagai patokan harga dalam penelitian ini 

adalah nilai buku sebagai tolak ukur mencerminkan kinerja perusahaan, dan kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari indikator berbasis PBV. Warren Buffet, bapak 

investor global, mengatakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur 

nilai saham adalah nilai buku pada harga pasar. Alasan pemilihan rasio leverage 

keuangan karena hampir semua perusahaan memiliki hutang. Banyak perusahaan 

yang melakukan ekspansi seringkali menggunakan hutang. Dengan menggunakan 

hutang maka akan menambah sumber pendanaan dan meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Namun penggunaan laba tidak selalu meningkatkan laba perusahaan. 

Namun, sejauh ini sulit untuk menentukan tingkat pemanfaatan utang yang optimal. 

Masih banyak pertanyaan tentang apakah penggunaan hutang dapat meningkatkan 
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kesejahteraan pemegang saham. Dan berapa banyak hutang yang harus digunakan 

perusahaan. 

 Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka penulis tertarik 

untuk meneliti judul “PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE DAN ROE 

TERHADAP PRICE BOOK TO VALUE PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI 

YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2020.” 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dikemukakan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah FINANCIAL LEVERAGE berpengaruh terhadap Price Book 

to Value pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-

2020? 

1.2.2 Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Price Book 

to Value pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-

2020? 

1.2.3 Apakah FINANCIAL LEVERAGE dan Return On Equity (ROE) 

secara simultan berpengaruh terhadap Price Book to Value pada perusahaan 

konstruksi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

1.3.1 Untuk menganalisis dan menguji pengaruh FINANCIAL 

LEVERAGE terhadap Price Book to Value pada perusahaan konstruksi yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2015-2020. 

1.3.2 Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Return On Equity (ROE) 

terhadap Price Book to Value pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di 

BEI tahun 2015-2020. 

1.3.3 Untuk menganalisis dan menguji pengaruh FINANCIAL 

LEVERAGE dan Return On Equity (ROE) secara simultan terhadap Price 
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Book to Value pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI tahun 2015-

2020. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

pemahaman tentang pengaruh struktur modal terhadap Price Book to Value. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, 

sehingga penelitian ini dapat menambah informasi bagi masyarakat 

khususnya bagi peneliti selanjutnya. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Price Book to Value 

 Price Book to Value adalah adanya penilaian eksternal yang tinggi terhadap 

aset perusahaan, yang dapat mengatasi pertumbuhan pasar saham. Price Book to 

Value mengacu pada harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli ketika 

perusahaan tersebut dijual, ", (Husnan & Pudjiastuti, 2015). 

 Price Book to Value yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham 

sangat dipengaruhi oleh peluang investasi. Belanja investasi berdampak positif 

terhadap pertumbuhan perusahaan. Pihak luar menjelaskan peningkatan utang 

sebagai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang atau menghadapi risiko 

bisnis yang lebih rendah di masa depan, yang akan mendapat respons positif dari 

pasar. 

 Nilai suatu perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Semakin 

tinggi harga saham, semakin kaya pemegang sahamnya. Harga pasar saham juga 

menunjukkan Price Book to Value. Pada dasarnya harga saham dihitung 
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berdasarkan nilai sekarangnya, sehingga semakin tinggi harga sahamnya maka 

semakin tinggi tingkat pengembalian investor, yang berarti semakin tinggi pula 

Price Book to Value relatif terhadap tujuan perusahaan itu sendiri. Indikator 

pengganti Price Book to Value dalam penelitian ini menggunakan rasio price-to-

book value (PBV).  

Dapat di rumuskan : 

PBV = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 Price book value (PBV), nilai buku adalah nilai saham yang dihitung 

berdasarkan nilai buku perusahaan penerbit. Nilai buku per saham menunjukkan 

kekayaan bersih (kekayaan bersih) yang dimiliki oleh pemegang saham yang 

memiliki satu saham.  

 Nilai buku per saham menunjukkan bahwa dengan dasar pemikiran bahwa 

semua aset dapat direalisasikan atau dijual dengan harga saham yang sama dengan 

nilai bukunya, jika setiap saham pada saat itu dibubarkan maka jumlah rupiah yang 

terhutang per saham ada di neraca. List), atau Rupiah yang menunjukkan kekayaan 

per saham perusahaan, (Munawir, 2010). Nilai buku per saham dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan nilai tukar saham yang bersangkutan. 

 Rasio harga terhadap nilai buku merupakan rasio yang menunjukkan 

hubungan antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan. 

(Weston & Copeland, 1995). Rasio harga pasar atau nilai buku menunjukkan 

bagaimana investor menilai kinerja suatu perusahaan. Rasio ini menghubungkan 

nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa price book value 

(PBV) menggambarkan seberapa besar kepentingan investor terhadap nilai buku 

suatu saham suatu perusahaan, karena artinya semakin tinggi risiko PBV maka 

semakin tinggi pula apresiasi pasar terhadap saham perusahaan. prospek 

perusahaan. 
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 Price book value (PBV) merupakan rasio yang menunjukkan bahwa harga 

pasar dari saham yang diperdagangkan lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai buku 

saham tersebut. Semakin besar harga saham relatif terhadap nilai buku per saham, 

semakin besar pengembalian yang diharapkan. Biasanya perusahaan dengan PBV 

lebih dari satu, artinya harga saham lebih besar dari nilai buku.
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1.5.2 Pengaruh FINANCIAL LEVERAGE terhadap Price to Book 

Value  

 Menurut (Vinso, Martin, Petty, Keown, & Scott, 1981), Leverage keuangan 

adalah metode pembiayaan sebagian dari aset perusahaan dengan menggunakan 

sekuritas dengan tingkat pengembalian tetap, untuk meningkatkan pengembalian 

akhir kepada pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pemegang 

saham biasa dapat memperoleh bunga dan pajak atau laba, FINANCIAL 

LEVERAGE mempengaruhi pendapatan. Leverage keuangan semakin 

meningkatkan dampak perubahan tingkat penjualan pada laba per saham. 

 Leverage keuangan terjadi karena sumber dana berasal dari hutang yang 

menyebabkan perusahaan harus membayar beban bunga. Penggunaan hutang tinggi 

atau hutang rendah akan mempengaruhi fluktuasi antara harga dan nilai buku. 

Diharapkan melalui penggunaan dana tersebut, perseroan dapat memperoleh 

pendapatan yang lebih besar dari pada beban bunga. Artinya jika perusahaan 

mampu melunasi biaya tetap yang timbul akibat penggunaan hutang, sehingga 

memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan, FINANCIAL LEVERAGE akan 

berdampak positif. 

 Leverage keuangan dapat diukur dengan bunga waktu yang diperoleh (TIE). 

Rasio TIE adalah ukuran sejauh mana laba operasi dapat dikurangi sebelum 

perusahaan tidak dapat membayar biaya bunga tahunannya. Kegagalan membayar 

bunga akan mengakibatkan kreditor mengambil tindakan hukum dan dapat berakhir 

dengan kebangkrutan. Leverage keuangan menunjukkan tingkat volatilitas PBV 

yang disebabkan oleh ketidakpastian EBIT. Penggunaan leverage keuangan yang 

tinggi menyebabkan biaya modal tetap yang lebih tinggi, dan perusahaan harus 

berusaha memperoleh EBIT tambahan di atas biaya tetapnya. 

 TIE yang tinggi berarti keuntungan perusahaan yang tinggi dan biaya tetap 

yang tinggi. Hal ini akan mengurangi beban pajak dan menciptakan nilai (book 
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value) yang tinggi bagi perusahaan. Namun, penggunaan leverage keuangan yang 

tinggi akan menyebabkan peningkatan risiko keuangan. 

1.5.3 Pengaruh Return On Equity Terhadap Price to Book Value 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas perusahaan digunakan Return 

On Equity (ROE), karena ROE merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan yang dapat digunakan bagi pemegang saham perusahaan 

berupa penyertaan modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. 

 Menurut (Syamsudin, 2013), Return On Equity (ROE) merupakan ukuran 

pendapatan yang diperoleh pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan 

pemegang saham preferen) dari investasi pada modal perusahaan. Tentunya secara 

umum semakin tinggi keuntungan atau pendapatannya maka semakin baik pula 

posisi pemilik perusahaan. 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎
 

Profitabilitas berdampak pada Price Book to Value, karena semakin tinggi laba 

maka semakin tinggi pula return yang akan diterima investor. Jika kondisi 

perusahaan tergolong menguntungkan atau menjanjikan di masa depan, banyak 

investor yang akan menginvestasikan dananya untuk membeli saham perusahaan. 

Hal tersebut akan mendongkrak harga saham sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan Price Book to Value. 

 

 H1 

 

 H3 

 

 

Financial 

Leverage 

ROE 

ROE 
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1.6 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 1. 4 

Penelitian Terdahulu 

 

No. 

 

Judul Penelitian 

 

Peneliti 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

 

 

 

1. 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas, Kebijakan 

Dividen terhadap Price 

Book to Value (studi pada 

perusahaan manufaktur 

yang terdapat di BEI tahun 

2006 – 2008 ) 

 

 

 

Yang 

Analisa 

 

Penelitian ini, 

sama – sama 

meneliti tentang 

variabel Leverage, 

profitabilitas, dan 

Price Book to 

Value 

Pada penelitian ini 

bahwa variabel 

leverage, 

menghasilkan 

pengaruh yang 

positif dan tidak 

signifikan 
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No. Judul Penelitian Peneliti Persamaan Perbedaan 

 

 

 

2. 

 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, 

Price Earning Ratio dan 

Profitabilitas Terhadap 

Price Book to Value 

 

 

Bhekti Fitri 

Prasetyorini 

 

 

Pada variabel 

leverage, tidak 

berpengaruh 

Dalam penelitian 

ini menggunakan 

metode Tobin’s Q, 

dan menggunakan 

variabel Y yang 

diproksikan pada 

PER 

 

 

 

 

3. 

Pengaruh leverage, ukuran 

perusahaan, dan 

Profitabilitas terhadap 

Price Book to Value Pada 

perusahaan farmasi yang 

go public Di bursa efek 

indonesia 

 

 

 

 

Linda 

Fitriani 

 

Menggunakan 

variabel Y yang 

sama, yang 

diproksikan pada 

PBV dan 

variabel leverage 

ber pengaruh 

negatif 

 

 

 

Menggunakan 

variabel tambahan 

pada X yaitu 

ukuran perusahaan 

 

 

4. 

 

Pengaruh Leverage, 

Ukuran Perusahaan, dan 

Profitabilitas Terhadap 

Price Book to Value 

 

Shinta 

Rizkavtri 

Ramadhan 

Dalam penelitian 

ini menggunakan 

variabel Y yang 

sama diroksikan 

pada PBV 

Pada penelitian ini 

bahwa variabel 

leverage 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Y 

 

 

 

5. 

Pengaruh Insider 

Ownwrship, Leverage, 

Profitabilitas, Firm Size, 

dan Dividen Payout Ratio 

Terhadap Price Book to 

Value Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar 

di BEI 

 

 

 

Nia 

Hardiyanti 

 

Dalam penelitian 

ini menggunakan 

variabel Y yang 

sama diroksikan 

pada PBV 

 

 

Pada penelitian ini 

bahwa leverage 

berpengaruh positif 

dan signifikan 
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6. 

 

Pengaruh Leverage, Return 

On Equity Terhadap Price 

Book to Value pada 

Industri Food and 

Beverage yang Terdaftar di 

BEI 

 

 

Irma 

Fitriani 

 

Pada penelitian 

ini sama dalam 

penggunaan 

variabel 

Pada penelitian ini, 

bahwa leverage 

negatif dan tidak 

signifikan secara 

parsial dan berbeda 

pada industri yang 

digunakan. 

 

1.7 Hipotesis 

 Atas dasar kerangka berfikir dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan 

menjadi hipotesis sebagai berikut  

Hipotesis 1 : 

Ha : Leverage keuangan berpengaruh positif terhadap Price Book to Value pada 

perusahaan konstruksi yg terdaftar di BEI. 

Hipotesis 2 : 

Ha : ROE berpengaruh positif terhadap Price Book to Value pada perusahaan 

konstruksi yang terdaftar di BEI. 

Hipotesis 3 : 

Ha : Leverage keuangan serta ROE juga berpengaruh pada Price Book to Value dari 

perusahaan konstruksi yg terdaftar pada BEI. 

 


