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INTISARI  

Penelitian ini membahas tentang analisis nilai perusahaan, profitabilitas sebagai 

variabel intervening. Nilai perusahaan adalah ukuran keberhasilan manajemen 

suatu perusahaan dengan tujuan untuk meyakinkan seorang investor yang 

dikaitkan dengan harga saham. Likuiditas merupakan suatu ukurann yang 

berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Cash holding merupakan 

jumlah kepemilikan kas perusahaaan yang digunakan perusahaan untuk kegiatan 

investasi serta kegiatan transaksi. Inflasi adalah kenaikan harga barang/komoditas 

dan jasa secara terus-menerus pada saat tahun tertentu dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan. Berdasarkan kajian tersebut, maka 

dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:    (a) 

bagaimana pengaruh rasio likuiditas terhadap nilai perusahaan, (b) bagaimana 

pengaruh cash holding terhadap nilai perusahaan, (c) bagaimana pengaruh inflasi 

terhadap nilai perusahan, (d) bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan, (e) bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas, (f) 

bagaimana pengaruh cash holding terhadap profitabilitas, (g) bagaimana pengaruh 

inflasi terhadap profitabilitas, (h) bagaimana pengaruh likuiditas terhdap nilai 

perusahaan melalui profitabilitas, (i) bagaimana pengaruh cash holding terhadap 

nilai perusahaan melalui profitabilitas, (j) bagaimana pengaruh inflasi terhadap 

nilai perusahaan melalui profitabilitas, (k) variabel manakah yang lebih dominan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 

perusahaan property, real estate, and bulding contruction yang terdaftar di BEI. 

Hasil penelitian menunjukkan (a) likuiditas dan profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. (b) cash holding dan inflasi tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (c) likuiditas, cash holding, dan inflasi 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. (d) profitabilitas tidak dapat memediasi 

antara likuiditas, cash holding dan inflasi terhadap nilai perusahaan. (e) likuiditas 

merupakan variabel yang lebih dominan mempengaruhi nilai perusahaan.  


