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PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN HUTANG, KEBIJAKAN 

DEVIDEN, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN 

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2015) 

 
Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempengaruhi profitabilitas, kebijakan hutang, 

kebijakan dividen, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang diproduksi di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.  Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan 107 

sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa R2 diperoleh nilai 0,697 yang berarti bahwa 9,8%  Nilai 

Perusahaan dipengaruhi oleh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Kebijakan Deviden dan 

Kepemilikan Manajerial. Sisanya sebanyak 90,2% dari dipengaruhi variabel diluar 

model. Hasil uji t menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,002 yang berarti profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Variabel kebijakan hutang memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,669 sedangkan 

variabel kebijakan hutang dan kepemilikan manajerial tingkat signifikansinya sebesar 

0,812 dan 0,265 yang berarti bahwa kebijakan hutang, kebijakan deviden dan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata kunci:  nilai perusahaan, profitabilitas, kebijakan hutang, kebijakan deviden, dan 

kepemilikan manajerial 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the effect of competence, work experience, 

due professional care, accountability and auditor ethics on audit quality at Public 

Accounting Firm in Central Java and DIY. The type of data used is the primary data. 

This research is a research with quantitative approach. The research data obtained 

questionnaires filled by auditors who work at Public Accounting Firm in Central Java 

and Yogyakarta. The sampling technique used was purposive sampling method with 48 

respondents. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The 

results showed that competence and due professional care had no effect on audit quality, 

while work experience, accountability and auditor ethics had an effect on audit quality. 

 

Keywords: competence, work experience, due professional care, accountability, auditor 

ethics, audit quality 

 

1. PENDAHULUAN 

Tujuan perusahaan didirikan salah satunya adalah memperoleh keuntungan. Perusahaan 

yang memiliki orientasi memperoleh keuntungan, umumnya akan memfokuskan 

kegiatannya untuk meningkatkan nilai perusahaan hingga mencapai maksimum. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan nilai perusahaan merupakan harga 

jual perusahaan yang dianggap layak sehingga investor bersedia membayarnya apabila 

perusahaan dilikuidasi (Fuad dkk, 2006:22) dalam Rahmawati, Ratnawati, dan Djawahir 

(2015). 

Nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat mempengaruhi tingkat 

pengambilan keputusan yang berdampak pada nilai perusahaan. Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran 

perusahaan dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam menyediakan 

jumlah dan berbagai kapasitas produksi atau jasa. Ukuran suatu perusahaan merupakan 

faktor utama dalam menentukan  profitabilitas  dari suatu perusahaan. Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas, akan membuat harga pasar saham suatu perusahaan meningkat, 

sehingga nilai perusahaan juga turut meningkat (Rahmawati, Ratnawati, dan Djawahir, 

2015). 

Kebijakan deviden dan kebijakan hutang harus dianggap sebagai bagian terpadu 

suatu keputusan keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Kebijakan deviden berkaitan dengan penentuan proporsi keuangan yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Hutang yang tergolong tinggi dapat menurunkan nilai 

perusahaan, dan sebaliknya jika hutang perusahaan rendah nilai perusahaan dapat 

meningkat. 

Munculnya konflik akan memperbesr agency cost , namun biaya agensi dapat 

diminimumkan melalui (i) Meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajemen (insider ownership). Kepemilikan ini akan menyejajarkan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976), (ii) Peningkatan 

kepemilikan institusi (institusional investor) sebagai pihak yang memonitor agen 

(Moh’d , et al, 1998). Investor institusional (misalnya perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain) dalam suatu perusahaan akan 

menyebabkan distribusi saham akan lebih menyebar yang nantinya mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, (iii) 

Meningkatkan dividen payout ratio yang akan mengurangi free cash flow (Crutley dan 

Hansen 1989 dalam Faisal, 2005). Alternatif ini menyebabkan perusahaan akan mencari 

sumber pendanaan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. 
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Dari uraian di atas, maka telah jelas bahwa faktor-faktor tersebut sangat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Terjadinya hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang 

tidak konsisten terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

merupakan konsep dasar penelitian ini dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka 

penulis akan meninjau kembali hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

dari Sofyaningsih dan Hardiningsih, (2011) yang berjudul Struktur Kepemilikan, 

Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang Dan Nilai Perusahaan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada: (1) Struktur kepemilikan yang dipakai 

adalah kepemilikan manajerial, (2) Penambahan variabel independen, yaitu 

profitabilitas, (3) tahun penelitian, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul Pengaruh 

Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Kebijakan Deviden, dan Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013-2015). 

 

2. METODE  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

dipilih karena merupakan entitas dengan akuntabilitas signifikan yang diwajibkan 

menggunakan PSAK-IFRS dalam penyusunan laporan keuangan. 

Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling metode 

pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah ada sebelumnya. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang diperoleh 

dari media website. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2013-2015. Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan 

melalui situs www.idx.co.id. 

Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai harga jual perusahaan yang dianggap 

layak yang dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual atau 

dilikuidasi. Nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Price to 

book value, yaitu menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham 

http://www.idx.co.id/
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suatu perusahaan. Semakin besar nilai rasio ini semakin baik kinerja perusahaan. Dalam 

penelitian Nurhayati (2013) nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan proksi: 

Harga Saham = PBV = 
                         

                    
 (1) 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Profitabilitas atau laba merupakan pendapatan dikurangi beban 

dan kerugian selama periode pelaporan. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur 

dengan return on equity (ROE). Return on equity (ROE) merupakan rasio yang 

menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

untuk pengembalian ekuitas terhadap pemegang saham (Dewi dan Wirajaya, 2013). 

Dalam penelitian Dewi dan Wirajaya (2013) profitabilitas dihitung dengan 

menggunakan proksi: 

ROE = 
                         

             
 x 100 % (2) 

Kebijakan hutang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber 

dari eksternal. Penentuan kebijakan hutang ini berkaitan dengan struktur modal karena 

hutang merupakan salah satu komposisi dalam struktur modal. Hutang yang tergolong 

tinggi dapat menurunkan nilai perusahaan, dan sebaliknya jika hutang perusahaan 

rendah nilai perusahaan dapat meningkat. Kebijakan hutang diukur dengan 

menggunakan indikator DER (Debt to Equity Ratio) yang merupakan rasio yang 

menggambarkan komposisi/struktur modal perusahaan yang digunakan sebagai sumber 

pendanaan usaha (Sukirni, 2012). Dalam penelitian Sukirni (2012) kebijakan hutang 

dihitung dengan menggunakan proksi:  

DER = 
            

             
 (3) 

Kebijakan deviden pada hakekatnya adalah menentukan berapa bagian 

keuntungan yang diperoleh perusahaan yang akan dibagikan dalam bentuk deviden 

kepada pemegang saham dan berapa banyak laba yang ditahan di dalam perusahaan 

sebagai unsur pembelanjaan intern dari perusahaan (Nurhayati, 2013). Dalam penelitian 

Sukirni (2012) kebijakan deviden dapat dihitung dengan persamaan: 

Devidend Payout Ratio = DPR = 
                  

                 
 (4) 

Semakin tinggi saham yang dimiliki manajer melalui kepemilikan manajerial 

akan semakin memotivasi kinerja manajemen karena mereka merasa memiliki andil 

dalam perusahaan baik itu dalam pengambilan keputusan maupun bertanggung jawab 
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atas keputusan yang diambil sehingga kinerja manajemen semakin baik dan akn 

berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan (Jusriani dan Rahardjo 2013). 

Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy, 

dimana kepemilikan manajerial diberi angka 1 jika terdapat saham yang dimiliki oleh 

manajemen dan diberi angka 0 jika tidak terdapat saham yang dimiliki manajemen 

perusahaan. 

Adapun model regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

NP = α + β1 PR+ β2 KH + β3 KD + β4 KM+ ε (5) 

Keterangan :  

NP   = Nilai Perusahaan  

α   = Konstanta  

β1-7   = Koefisien regresi  

PRO   = Profitabilitas  

KH   = Kebijakan Hutang  

KD   = Kebijakan Deviden  

KM   = Kepemilikan Manajerial 

ε    = Kesalahan Residual (error) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Kriteria Perusahaan Sampel 

Keterangan Jumlah Bank 

Perusahaan manufaktur yang masih terdaftar 

sebagai emiten pada Bursa Indonesia sampai 

tanggal 31 Desember 2015. 

432 

Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan atau laporan tahunan lengkap 

secara berturut selama periode 2013-2015 

12 

Data laporan keuangan perusahaan dan data 

untuk perhitungan variabel tersedia secara 

lengkap untuk tahun pelaporan dari 2013-2015. 

25 

Perusahaan manufaktur yang laba negatif 

berturut-urut selama periode 2013-2015 

32 

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan 

dalam satuan mata uang rupiah, 

22 

Sampel yang memiliki data outlier ( 1 ) 

Sampel penelitian yang dipakai 107 

Sumber : Data sekunder diolah, 2018 
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Berdasarkan pengambilan sampel penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, 

diperoleh 107 laporan keuangan perusahaan yang memenuhi kriteria yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan 

keuangan periode 2013-2015. 

Tabel 2 Hasil Deskriptif Statistik 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maxim

um 

Mean Std. 

Deviation 

PBV 107 ,01 8,79 2,2994 2,04639 

ROE 107 ,01 1,38 ,2167 ,24792 

DER 107 ,01 5,15 ,6827 ,96334 

DPR 107 ,02 5,96 ,9506 1,25116 

KM 107 ,00 1,00 ,3364 ,47472 

Valid N 

(listwise) 

107     

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tertinggi variabel nilai 

perusahaan (NP) sebesar 8,79 adalah perusahaan Kalbe Farma Tbk tahun 2014 

sedangkan nilai terendah sebesar 0,01 adalah perusahaan Duta Pertiwi Nusantara tahun 

2013 dan perusahaan Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Nilai mean NP sebesar 2,2994. 

Sedangkan nilai tertinggi variabel profitabilitas (PR) sebesar 1,38 adalahPerusahaan 

Unilever Indonesia Tbk tahun 2013 sedangkan nilai terendah sebesar 0,01 adalah 

perusahaan Trias Sentosa Tbk tahun 2013 dan 2015. Nilai mean PR sebesar 0,2167. 

Selanjutnya nilai tertinggi variabel kebijakan utang (KU) sebesar 5,15 adalah 

Perusahaan Indal Aluminium Industry Tbk tahun 2014 sedangkan nilai terendah sebesar 

0,01 adalah perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2013 dan Astra 

International Tbk tahun 2014. Nilai mean KU sebesar 0,6827 lalu nilai tertinggi variabel 

kebijakan dividen (KD) sebesar 5,96 adalah Perusahaan Trisula International Tbk tahun 

2014 sedangkan nilai terendah sebesar 0,02 adalah perusahaan Merck Tbk tahun 2015. 

Nilai mean KD sebesar 0,9506. Terakhir variabel kebijakan dividen (KM) mempunyai 

nilai tertinggi 1, nilai terendah 1, nilai terendah 0. Nilai mean KM sebesar 0,3364. 

 

 

 



7 
 

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 107 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

1,90685622 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,130 

Positive ,130 

Negative -,077 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,346 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,053 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

Dari hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov adalah 1,346 dengan Asym Sig 

0,053. Nilai Asym Sig lebih besar dari tingkat signifikasi (0,053 > 0,05) yang berarti 

data residual terdistribusi dengan normal. 

Tabel 4 Hasil Uji Autokolerasi 

Runs Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

Test Value
a
 -,56073 

Cases < Test Value 53 

Cases >= Test 

Value 

54 

Total Cases 107 

Number of Runs 64 

Z 1,847 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,065 

a. Median 
Sumber: Data yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil Run Test sebesar -0,56072 dengan probabilitas 0,065 

menunjukan bahwa H0 diterima karena tidak signifikansi pada 5% (p > 0,05), sehingga 

dapat menunjukan bahwa tidak terjadi autokolerasi antar nilai residual dengan kata lain 

residual adalah acak atau random.. 
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Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

PR 0,786 1,272 Tidak ada masalah 

Multikoliniearitas 

KU 0,856 1,168 Tidak ada masalah 

Multikoliniearitas 

KD 0,989 1,011 Tidak ada masalah 

Multikoliniearitas 

KM 0,905 1,105 Tidak ada masalah 

Multikoliniearitas 

  Sumber: Data yang diolah, 2018 

Dari hasil perhitungan multikolinieritas menunjukan  bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 (10%), artinya tidak ada kolerasi 

antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan juga menunjukan 

bahwa semua variabel bebas memiliki VIF kurang dari 10 (<10). Jadi dapat disimpulkan 

tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan. Atau dengan 

kata lain tidak terdapat kolerasi antar variabel independen. 

Tabel 6 Uji Regresi berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,967 ,361  5,448 ,000 

ROE 2,704 ,859 ,328 3,149 ,002 

DER -,091  ,212 -,043 -,428 ,669 

DPR -,036 ,152 -,022 -,238 ,812 

KM -,469 ,418 -,109 -1,121 ,265 

a. Dependent Variable: PBV 
 

NP =  1,967 + 2,704 PR – 0,091 KU - 0,036 KD – 0,496 KM + e 

Berdasarkan hasil regresi diatas dapat diinterprestasikan sebagai berikut: Nilai 

Konstan menunjuan sebesar 1,967 yang dapat diartikan jika semua variabel independen 

yaitu variabel profitabilitas, kebijakan utang, kebijakan dividen dan kepemilikan 

manajerial bernilai 0 atau konstan maka, perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 

1,967. Koefisien regresi profitabilitas (PR) menunjukan nilai positif sebesar 2,704 yang 

berarti apabila profitabilitas meningkat sebesar 1 satuan maka perusahaan akan naik 

sebesar 2,704 dan sebaliknya. Koefisien regresi kebijakan utang (KU) menunjukan nilai 
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negatif sebesar -0,091 yang dapat diartikan apabila kebijakan utang meningkat sebesar 1 

satuan maka perusahaan akan menurun sebesar -0,091 dan sebaliknya. Koefisien regresi 

kebijakan dividen (KD) menunjukan nilai negatif sebesar -0,036 yang dapat diartikan 

apabila kebijakan dividen meningkat sebesar 1 satuan maka perusahaan akan menurun 

sebesar -0,036 dan sebaliknya. Koefisien regresi Kepemilikan Manajerial (KM) 

menunjukan nilai negatif sebesar -0,496 yang dapat diartikan apabila kepemilikan 

manajerial meningkat sebesar 1 satuan maka perusahaan akan menurun sebesar -0,496 

dan sebaliknya. 

Tabel 7 Hasil Uji Statistik F 

Variabel Kriteria F Value Sig Value Kesimpulan 

PR, KU, 

KD, KM 

P<0,05 3,868 0,006 H0 Diterima 

  Sumber : Data yang diolah, 2018 

Hasil uji F pada tabel diatas menunjukan bahwa F hitung sebesar 3,868 dengan 

angka signifikan 0,006. Nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian ini adalah fit dengan kata lain menunjukan bahwa seluruh 

variabel independen yaitu PR,KU, KD, dan KM berpengaruh secara simultan terhadap 

NP. Sehingga model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini.  

 

Tabel 8 Hasil Uji  Signifikansi Parameter Individual (t test) 

Variabel P -value T hitung Sig value Kesimpulan 

PR P<0,05 3,149 0,002 Signifikan Positif 

KU P<0,05 -0,428 0,669 Tidak Signifikan 

KD P<0,05 -0,238 0,812 Tidak Signifikan 

KM P<0,05 -1,121 0,265   Tidak Signifikan 

Sumber: Data yang diolah, 2018. 

Hipotesis 1 penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh PR terhadap NP. 

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukan t hitung sebesar  3,149 dengan signifikansi 

sebesar 0,002 (p<0,05). Hal ini berarti bahwa PR memiliki pengaruh signifikan terhadap 

NP. Dengan dimikian Hipotesis 1 diterima. Hipotesis 2 penelitian ini 

menghipotesiskan adanya pengaruh KU terhadap NP. Hasil pengujian hipotesis 2  

menunjukan t hitung sebesar  -0,428 dengan signifikansi sebesar 0,669 (p>0,05). Hal ini 

berarti bahwa KU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDM. Dengan dimikian 

Hipotesis 2 ditolak. Hipotesis 3 penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh KD 

terhadap NP. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukan t hitung sebesar  -0,238 dengan 
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signifikansi sebesar 0,812 (p>0,05). Hal ini berarti bahwa KD tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap NP. Dengan dimikian Hipotesis 3 ditolak. Hipotesis 4 penelitian ini 

menghipotesiskan adanya pengaruh KM terhadap NP. Hasil pengujian hipotesis 4 

menunjukan t hitung sebesar  -1,121 dengan signifikansi sebesar 0,265 (p>0,05). Hal ini 

berarti bahwa KM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NP. Hal ini berarti 

bahwa KM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NP. Dengan dimikian 

Hipotesis 4 ditolak. 

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Variabel Adjusted R Square 

PR, KU, KD, KM 0,098 

Sumber: Data yang diolah, 2018. 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukan bahwa 

adjusted R
2
 adalah 0,697. Hal ini dapat menunjukan bahwa besar kemampuan 

menjelaskan variabel dependen terhadap variabel independen yang dapat diterangkan 

dalam model persamaan ini adalah 9,8% sedangkan sisanya 90,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dimasukan dalam model regresi.  

3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan  

Variabel profitabilitas menunjukkan nilai thitung sebesar 3,149 sedangkan nilai ttabel  pada 

α = 0,05 dan df = N-k = 48-5 = 43 adalah 2,017. Berarti nilai thitung untuk variabel  

kompetensi  lebih besar dari ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 berada lebih 

rendah dari α = 0,05. Oleh karena itu  H1  diterima. 

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

kualitas nilai perusahaan. Artinya meningkatnya profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan.  

3.2 Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan 

Variabel kebijakan hutang menunjukkan nilai thitung sebesar -0,428 sedangkan nilai ttabel  

pada α = 0,05 dan df = N-k = 48-5 = 43 adalah 2,017. Berarti nilai thitung untuk variabel  

kebijakan hutang lebih kecil dari ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,669 berada 

lebih tinggi dari α = 0,05, oleh karena itu H2  ditolak. 
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Hasil temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, meningkatnya kebijakan hutang yang dimiliki perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

3.3 Pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaan 

Variabel kebijakan deviden menunjukkan nilai thitung sebesar -0,238 sedangkan nilai ttabel  

pada α = 0,05 dan df = N-k = 48-5 = 43 adalah 2,017. Berarti nilai thitung untuk variabel  

due professional care lebih rendah dari ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,812 

berada lebih tinggi dari α = 0,05, sehingga menolak H3. Oleh karena itu  H3 ditolak. 

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan deviden tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Artinya meningkatnya kebijakan deviden auditor tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai thitung sebesar -1,121 sedangkan 

nilai ttabel  pada α = 0,05 dan df = N-k = 48-5 = 43 adalah 2,017. Berarti nilai thitung untuk 

variabel  kepemilikan manajerial lebih kecil dari ttabel  dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,265 berada lebih tinggi dari α = 0,05. Oleh karena itu H4 ditolak. 

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Artinya meningkatnya kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

.  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian setiap hipotesis, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Kebijakan 

hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

Kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015. Kepemilkan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015.  
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4.2 Keterbatasan Penelitian 

Kemampuan prediksi yang dilihat dari nilai adjusted R square sebesar 9,8% 

berarti 90,2% masih dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel.  Penelitian ini hanya 

membatasi pada kelompok industri manufaktur saja sehingga hasil penelitian ini 

kemungkinan tidak sama apabila diimplikasikan pada jenis industri lain. Periode 

penelitian hanya 3 tahun, sehingga sampel yang dipakai hanya sedikit. Sehingga belum 

dapat memberikan gambaran hasil yang dapat digeneralisasikan. 

4.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas berikut diajukan saran 

sebagai berikut: Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel 

dan memperpanjang waktu pengamatan yang akan digunakan sebagai penelitian sehigga 

dapat menghasilkan data penelitian yang lebih akurat. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian tidak hanya terbatas pada kelompok 

industri manufaktur saja. 
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