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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Perusahaan Sampel 

Penelitian ini didesain untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh 

struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang diperoleh melalui website www.idx.co.id. Teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

purposive sampling artinya bahwa populasi yang akan dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai 

dengan yang dikehendaki peneliti. Adapun proses penentuan sampel dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Penentuan Jumlah Sampel 

Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Jumlah perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI 

2012-2016. 

14 14 14 14 14 70 

Perusahaan makanan dan minuman 

yang tidak mempublikasikan 

laporan keuangan secara konsisten 

dari tahun 2012-2016. 

0 0 0 0 0 0 

Perusahaan yang tidak 

menggunakan satuan mata uang 

rupiah. 

0 0 0 0 0 0 

Perusahaan makanan dan minuman 

yang mengalami kerugian selama 

tahun penelitian 2012-2016. 
2 2 2 2 2 (10) 

Jumlah Sampel 60 

Data Outlier (12) 

Jumlah Sampel Bersih 48 

Sumber: Data diolah penulis, 2018. 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 60. Karena tidak lolos dalam uji asumsi klasik, maka dilakukan outlier 

data. Data yang terkena outlier adalah data yang memiliki nilai ZRES berkisar 

antara -2 ke bawah sampai dengan +2 ke atas. Data yang terkena outlier harus 

dikeluarkan dari sampel penelitian sehingga diperoleh sampel bersih sebanyak 

48.  

B. Statistik Deskriptif 

Setelah semua data terkumpul dari berbagai sumber, maka berdasarkan 

teori yang ada penulis akan menganalisa data tersebut sesuai dengan pokok 

permasalahan dan hipotesis yang satelah dikemukakan. Berikut analisis statistik 

deskriptif terhadap variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Struktur modal 48 223,8100 3212,5600 1066,510417 863,6775649 

Ukuran perusahaan 48 25,7930 32,1510 28,673083 1,6364454 

Profitabilitas 48 2,2510 58,3340 12,132313 10,8501002 

Leverage 48 0,0360 2,8990 0,531250 0,4290714 

Nilai Perusahaan 48 0,6270 8,9940 3,339125 2,2237845 

Sumber: Data sekunder  diolah penulis, 2018. 

Menurut hasil analisis statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa 

jumlah yang diobservasi dari penelitian ini sebanyak 48. Daritabel 4.2 dapat 

dilihat bahwa nilai minimum struktur modal perusahaan sebesar 223,8100, nilai 

maksimum sebesar 3212,5600, nilai rata-rata 1066,510417 dan standar deviasi 

863,6775649. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 
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perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki struktur modal yang 

cenderung tinggi. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 

25,7930, nilai maksimum sebesar 32,1510, nilai rata-rata sebesar 28,673083 

dengan standar deviasi sebesar 1,6364454. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, 

sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian tergolong memiliki 

aset yang merata. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 

2,2510, nilai maksimum sebesar 58,3340, nilai rata-rata sebesar 12,132313 

dengan standar deviasi sebesar 10,8501002. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa 

tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian cenderung tinggi. Nilai minimum variable leverage sebesar 0,0360, 

nilai maksimum sebesar 2,8990, nilai rata-rata sebesar 0,531250 dan standar 

deviasi 0,4290714. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa sebagian besar perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian memiliki nilai leverage yang rendah. Nilai 

minimum untuk variabel nilai perusahaan sebesar 0,6270, nilai maksimum 

sebesar 8,9940, nilai rata-rata 3,339125 dan nilai standar deviasi 2,2237845. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa sebagian besar perusahaan sampel penelitian 

memiliki niliai perusahaan yang rendah. 

C. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi, peneliti harus memastikan bahwa uji 

regresi yang dilakukan adalah bebas dari uji asumsi klasik yang dilihat dari tabel 

sebagai syarat uji regresi tersebut, peneliti harus melakukan uji asumsi klasik 
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yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji 

multikolinieritas. 

a. Uji Normalitas 

  Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji normalitas dengan 

Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil uji normalitas 

Variabel Kolmogorov 

Smirnov 

Probabilitas Keterangan 

Unstandardized 

residual  

0,587 0,881 Normal 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov 

adalah 0,587 dengan probabilitas 0,881 yang lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

  Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji multikolinieritas 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Struktur modal 0,506 1,978 Bebas Multikoliniearitas 

Ukuran perusahaan 0,889 1,125 Bebas Multikoliniearitas 

Profitabilitas 0,499 2,003 Bebas Multikoliniearitas 

Leverage 0,423 2,366 Bebas Multikoliniearitas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

yang memiliki Tolerance lebih dari 0,1 dan semua variabel bebas memiliki 
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nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi korelasi antar variabel independen sehingga model regresi ini tidak 

ada masalah multikoliniearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Tabel dibawah ini menunjukkan pengujian uji autokorelasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Batas 

Bawah 
DW 

Batas 

Atas 
Kesimpulan 

-2 1,909 2 Bebas autokerelasi 

  Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji 

autokorelasai memperoleh nilai DW sebesar 1,909, nilai DW terletak di 

antara (-2< DW <2) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas  

 Tabel dibawah ini menunjukkan hasil pengujian uji 

heteroskedastisitas dengan alat uji Glejser, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel p-value Keterangan 

Struktur modal ,978 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Ukuran perusahaan ,335 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Profitabilitas ,525 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Leverage ,673 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

    Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 

Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai p-value masing-masing 

variabel independen berada di atas 0,05 sehingga model penelitian bebas 

heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

  Tabel dibawah ini menunjukkan pengujian uji hipotesis adalah 

sebagai berikut:   

     Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung p-value 

Konstanta -8,440 -1,417 0,164 

Struktur Modal (DER) 4,544 4,574 0,000 

Ukuran Perusahaan (Ln 

SIZE) 

0,262 1,344 0,186 

Profitabilitas (ROA) 0,374 11,057 0,000 

Leverage (Lev) -7,503 -6,990 0,000 

      Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi 

berganda yang dapat disusun sebagai berikut: 

PBV i,t = -8,440 + 4,544DER i,t + 0,262LnSIZEi,t + 0,374ROA i,t –

7,503lev i,t + ε 
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Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

- Dari hasil uji hipotesis menunjukan besarnya nilai konstanta dengan 

parameter negatif sebesar -8,440. Hal ini berarti bahwa apabila struktur 

modal, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage dianggap 

konstan atau sama dengan nol, maka nilai perusahaan akan mengalami 

penurunan.  

- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

struktur modal dengan parameter positif sebesar 4,544. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa semakin besar struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat. Begitu pula 

sebaliknya, apabila semakin kecil struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, maka nilai perusahaan akan menurun. 

- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

ukuran perusahaan dengan parameter positif sebesar 0,262. Hasil ini 

dapat dijelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka nilai 

perusahaan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin 

kecil ukuran perusahaan, maka nilai perusahaan akan menurun. 

- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

profitabilitas dengan parameter positif sebesar 0,374. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, 

maka nilai perusahaan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya 

semakin rendah tingkat profitabilitas perusahaan, maka nilai 

perusahaan akan  menurun. 



48 

 

- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

leverage dengan parameter negatif sebesar -7,503. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa semakin tinggi leverage yang dimiliki perusahaan, 

maka nilai perusahaan akan  menurun. Begitu pula sebaliknya apabila 

semakin rendah leverage yang dimiliki perusahaan, maka nilai 

perusahaan akan  meningkat. 

a. Uji F 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 537,698 4 134,425 32,446 0,000 

Residual 178,148 43 4,143   

Total 715,846 47    

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 Dari hasil pengujian hipotesis didapat nilai Fhitung sebesar 32,446 

dan probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan variabel struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari hasil uji F 

tersebut juga dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini fit, dengan alasan karena nilai signifikan < 0,000. 
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b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Determinasi R
2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 0,867
a
 0,751 0,728 2,0354305 1,909 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Hasil perhitungan nilai Ajdusted R² sebesar 0,728. Hal ini 

menunjukkan bahwa 72,8% variasi variable nilai perusahaan dapat 

dijelaskan oleh besarnya struktur modal, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage. Sedangkan 27,2% sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model yang digunakan dalam penelitian ini. 

c. Uji t  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Hipotesis (uji t)
 

Variabel thitung p-value Keterangan 

Struktur modal 4,574 0,000 H1  diterima 

Ukuran perusahaan 1,344 0,186 H2  ditolak 

Profitabilitas 11,057 0,000 H3 diterima 

Leverage -6,990 0,000 H4 diterima 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan struktur modal perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini diterima 

karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung 4,574 dan p value = 

0,000 < 0,05. Sehingga struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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Hipotesis kedua (H2) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini ditolak karena hasil 

pengujian menunjukkan nilai thitung 1,344  dan p value = 0,186 > 0,05. 

Sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini diterima karena hasil 

pengujian menunjukkan nilai thitung 11,057 dan p value = 0,000 < 0,05. 

Sehingga profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis keempat (H4) menyatakan leverage berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini diterima karena hasil 

pengujian menunjukkan nilai thitung -6,990 dan p value = 0,000 < 0,05. 

Sehingga leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

D. Pembahasan 

1. Struktur Modal Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan. 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan struktur modal perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini diterima 

karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung 4,574 dan p value = 0,000 

< 0,05. Sehingga struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan nilai 

perusahaan akan disebabkan oleh penambahan utang selama struktur 

modal berada di bawah titik optimalnya, hal tersebut dijelaskan oleh 
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Trade-off Theory dimana manfaat dari peningkatan utang masih lebih 

besar dari pengorbanan yang dikeluarkan sehingga secara langsung 

manfaat penggunaan utang tersebut meningkatkan nilai perusahaan. 

Peningkatan nilai perusahaan karena peningkatan jumlah utang (utang 

masih di bawah titik optimalnya) disebabkan oleh manajemen perusahaan 

yang menggunakan utangtersebut untuk ekspansi usaha dari perusahaan. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Manoppo dan Arie (2016), Pratama dan 

Wirawati (2016) yang menjelaskan bahwa struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Prasetya et al. (2014), Pratama dan Wiksuana (2016), dan 

Hardian (2016) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini ditolak 

karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung  1,344 dan p value = 0,186 

> 0,05. Sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

yang besar belum bisa menjamin nilai perusahaannya tinggi, karena 

perusahaan besar mungkin belum berani melakukan investasi baru terkait 

dengan ekspansi, sebelum kewajiban-kewajibannya (hutang) sudah 

terlunasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Manoppo dan Arie 
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(2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Prasetya et al. (2014), Pratama dan Wirawati (2016), 

Pratama dan Wiksuana (2016), dan Hardian (2016) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

3. Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan. 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini diterima karena hasil 

pengujian menunjukkan nilai thitung 11,057 dan p value = 0,000 < 0,05. 

Sehingga profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin mampu perusahaan 

menghasilkan laba, maka nilai perusahaan akan naik yang terlihat dari 

kanaikan harga sahamnya. Perusahaan yang berhasil meningkatkan 

profitabilitas setiap tahunnya, maka akan membuat ketertarikan banyak 

investor. Investor akan mempercayai perusahaan yang mampu 

menghasilkan profit yang besar karena return yang diperoleh juga besar, 

sehingga hal tersebut menjadi sinyal positif bagi investor dari perusahaan. 

Keadaan tersebut akan digunakan manajer perusahaan untuk memperoleh 

sumber modal dalam bentuk saham. Peningkatan permintaan saham inilah 

yang akan menaikan nilai perusahaan serta harga saham tersebut di pasar 

modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Hardian (2016), Pratama dan Wiksuana (2016), Untu (2015) dan Pratama 

dan Wirawati (2016)  yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 
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terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Prasetya et al. (2014) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

4. Leverage Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan. 

Hipotesis keempat (H4) menyatakan leverage berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian 

menunjukkan nilai thitung -6,990 dan p value = 0,000 < 0,05. Angka 

leverage menunjukkan negatif sehingga leverage yang tinggi dapat 

menurunkan nilai perusahaan. Leverage yang negatif disebabkan karena 

nilai leverage setiap tahunnya mengalami naik turun. Rasio yang baik 

adalah ketika hutang dan asetnya seimbang. Para investor umumnya 

menghindari risiko yang timbul karena penggunaan leverage yang disebut 

financial risk yaitu risiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang 

saham sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

leverage dinilai dapat menurunkan nilai perusahaan. Sehingga leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Ernawati dan Widyawati (2015) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan hasil penelitian  Manoppo dan Arie (2016), Prasetya et al. 

(2014), Pratama dan Wirawati (2016) dan Hardian (2016) yang 

menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  


