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PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, KEBIJAKAN 

DIVIDEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek  

Indonesia Tahun 2014-2016) 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh leverage, ukuran  

perusahaan, kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Nilai  

perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan Price Book Value (PBV). 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di  Bursa  

Efek Indonesia  tahun  2014-2016. Sampel diambil dengan menggunakan teknik  

purposive sampling dan total sampel sebanyak 129 perusahaan selama tiga tahun 

yang sesuai dengan kriteria. Teknik analisis menggunakan uji asumsi klasik dan 

analisis regresi  berganda. Berdasarkan hasil penelitian pada model regresi 

diketahui beberapa hal, sebagai berikut: (1) variabel leverage tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, (2) variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, (3) variabel kebijakan  dividen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. (4) variabel profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

variabel struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Kata  kunci:  leverage, ukuran  perusahaan, kebijakan dividen, profitabilitas, nilai 

perusahaan.  

Abstract 

The aim of  this study was  to determine  the effect of  leverage,  firm size, 

dividend  policy  and profitability of  the  company  on  firm  value. The 

company’s value in this study is proxied by Price Book Value (PBV). Population 

of  this  research  are  manufacturing  companies  listed  in  Indonesian  Stock 

Exchange  in  2014-2016.  Samples  were  taken  by  using  purposive  sampling 

technique and  the  total  sample of 129 companies  for  three years  in 

accordance with the criteria. Analysis techniques using classic assumption test 

and multiple regression  analysis.  Based  on  the  research  result  in  the  

regression  model  in mind a few things, as follows: (1) variable leverage has no 

effect on the value of the  company,  (2) variable  size  companies  have  a  effect  

on  firm  value,  (3) dividend  policy influence the value of the company,  (4) 

variable profitability  influence  the  value of  the  company variable. 

Keywords:  leverage,  size  of  the  company, dividend policy,  profitability, the 

company’s value 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Para pengguna laporan 

keuangn adalah piak-pihak yang berkepentingan terhadap isi laporan keuangn 

yang merupakan para stakeholder, manajemen, investor, masyarakat, 

pelanggan, pemasok dan lain sebagainya. Investor berkepentingan terhadap 

informasi yang terkait dengan nilai perusahaan. Keputusan yang diambil 

menyangkut apakah investasi dilanjutkan atau tidak, berapa besarnya dividen 

dan lain lain. 

Nilai perusahaan dijadikan fokus utama dalam pengambilan keputusan 

oleh investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan atau tidak. Untuk 

dapat menarik minat investor, perusahaan mengharapkan manajer keuangan 

akan melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan dengan memaksimalkan  

nilai perusahaan sehingga kemakmuran (kesejahteraan) pemegang saham  

dapat tercapai. Nilai perusahaan tidak hanya mencerminkan bagaimana nilai 

intrinsik  pada saat ini tetapi juga mencerminkan prospek dan harapan akan 

kemampuan perusahaan tersebut dalam meningkatkan nilai kekayaannya di 

masa depan Silaban (2013) dalam Nurminda Dkk (2017). 

Rasio leverage adalah untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori 

extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan  terjebak dalam tingkat 

utang yang sangat tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. 

Dari beberapa rasio yang ada, peneliti memilih menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER) dalam penelitian ini. DER mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam  memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh 

beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang 

Weston dan Copeland (2010) dalam Nurminda et al (2017). 
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Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

dengan berbagai cara, antara lain: total aset, log size, nilai pasar saham, dan 

lain-lain. Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan 

kepada total aset perusahaan,  karena menurut (Herawaty 2005) total aset 

dianggap lebih stabil dan lebih dapat mencerminkan ukuran perusahaan. 

Dalam Nurminda et al (2017), ukuran perusahaan adalah salah satu variabel 

yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Menurut 

Putra (2013) dalam Nurminda et al (2017) perusahaan besar dapat dengan 

mudah mengakses ke pasar modal. Kemudahan untuk mengakses ke pasar 

modal berarti perusahaan memiliki fleksibilitas dan  kemampuannya untuk 

memunculkan dana yang lebih besar. 

Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan merupakan hal yang 

komplek karena akan melibatkan kepentingan dari banyak pihak yang akan 

terkait. Tujuan investasi para pemegang saham adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraaan dengan memperoleh return dari dana yang diinvestasikan. 

Kebijakan keputusan pembagian dividen merupakan hal yang sangat penting 

karena menyangkut apakah laba/profit di bagika kepada investor atau di 

investasikan kembali oleh perusahaan. Proporsi Net Incom After Tax yang  

dibagikan sebagai dividen  biasanya dipresentasikan dalam Dividend Pay Out 

Ratio (DPR). Dividend Pay Out Ratio (DPR) inilah yang akan menentukan 

besarnya dividen per lembar saham (Dividend Per Share) dibandingkan 

dengan Laba per lembar saham (Earning Per Share). Jika dividen yang 

dibagikan besar maka hal tersebut akan meningkatkan harga saham yang juga 

akan berakibat pada peningkatan nilai perusahaan.  

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya Fahmi 

(2011:135) dalam Nurminda et al (2017). Sedangkan menurut Harahap 

(2010:305) Dalam Nurminda (2017) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan (gross 

profit margin), total aset (return on  investment/return on assets) maupun 
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modal sendiri (return on equity). Inti dari penggunaan rasio  ini adalah untuk 

menunjukkan efisiensi perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

Return On Equity (ROE) sebagai proksi dari rasio profitabilitas. ROE disebut 

juga dengan laba atas ekuitas. Rasio ini mengkaji sejauh mana perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba 

atas ekuitas/modal sendiri. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Nurminda et al (2017) dengan judul “pengaruh profitabilitas, leverage, 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan”. Dimana penelitian yang 

dilakukan oleh Nurminda at al (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang dan Konsumsi 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Perbedaan dari 

penelitian ini adalah obyeknya dan penambahan variable yaitu kebijakan 

deviden. Pada penelitian ini peneliti mengambil obyek perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2016. 

Dari uraian diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini 

karena cukup penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan dan bagaimana pengaruh setiap faktor 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian mengenai “PENGARUH LEVERAGE, UKURAN 

PERUSAHAAN, KEBIJAKAN DEVIDEN DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN” (studi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2016 ).  

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka 

penelitian ini digunakan untuk: 
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1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

leverage terhadap nilai perusahaan. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan  terhadap nilai perusahaan. 

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh   

kebijakan deviden  terhadap nilai perusahaan. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

 

1.3  Landasan Teori 

1.3.1  Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976) teori  keagenan  sebagai 

hubungan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang 

atau lebih (principal) memerintah  orang  lain  (agent)  untuk  melakukan  

suatu  jasa  atas  nama  prinsipal  dan memberi wewenang kepada agen 

untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. 

Teori keagenan menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi 

pengelolaan (oleh manajer) dengan fungsi kepemilikan (oleh pemegang 

saham) dalam suatu perusahaan. Hubungan agensi ini muncul ketika satu 

atau lebih orang mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambil keputusan kepada agen 

tersebut. Tujuan dari manajer dan pemegang saham sama, yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran 

pemegang saham. Tetapi, seringkali manajer tidak selalu bertindak demi 

kepentingan pemegang saham atau melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan keinginan pemegang saham sehingga terjadi konflik 

antara manajer perusahaan dengan pemegang sahamnya. 

1.3.2  Teori signal (Signaling Theory) 

Teori signal mengemukakan tentang  bagaimana  seharusnya  sebuah 

perusahaan  memberikan  sinyal  kepada pengguna  laporan  keuangan.  

Brigham  dan Houston  (2001), menyatakan  bahwa  sinyal adalah  suatu  
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tindakan  yang  diambil  oleh manajemen  perusahaan  yang  memberikan 

petunjuk  bagi  investor  tentang  bagaimana manajemen  memandang  

prospek perusahaan. Jika  manajer  memiliki keyakinan bahwa prospek 

perusahaan baik,dan  karenanya  ingin  agar  harga  saham meningkat, 

manajer  tersebut  tentunya  ingin mengkomunikasikan  hal  tersebut  

kepadapara investor. 

1.3.3  Nilai Perusahaan 

Nilai Perusahaan  merupakan  persepsi  investor  terhadap  perusahaan,  

yang sering dikaitkan dengan harga saham. Suharli (2006) menjelaskan 

bahwa salah satu hal yang dipertimbangkan oleh investor dalam 

melakukan investasi adalah nilai perusahaan dimana investor tersebut  

akan menanamkan modal. Harga saham tersebut atas permintaan dan 

penawaran  investor, sehingga harga saham bisa dijadikan proksi sebagai 

nilai perusahaan. Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat  

saham diperdagangkan di pasar modal. Bagi perusahaan yang 

menerbitkan  sahamnya  di  pasar modal,  harga  saham  yang diperjual 

belikan di bursa saham merupakan indikator dari nilai perusahaan. 

Hermuningsih (2012) semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula 

nilai perusahaan. Nilai  perusahaan  dapat  dilihat  dari Price  Book  

Value  (PBV)  yang  merupakan perbandingan  antara  harga  saham  

dengan nilai  buku  per  lembar  saham  (Ang,  2002). Perusahaan yang 

baik umumnya mempunyai rasio  PBV  lebih  besar  satu  (>1),  yang 

menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar daripada nilai buku 

perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio PBV semakin tinggi penilaian 

investor dibandingkan dengan dana  yang ditanamkan  dalam  perusahaan  

tersebut sehingga semakin besar pula peluang para investor untuk  

membeli saham perusahaan (Ang, 2002).  

1.3.4  Leverage 

Leverage (hutang) adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh 

perusahaan dimana dalam penggunaan aset  atau  dana  tersebut  

perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap (Maryam,  2014). Leverage  
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sering dilambangkan dengan debt to equity ratio (DER) yang 

mencerminkan rasio antara  total hutang  terhadap modal sendiri. Rasio  

ini  menggambarkan proporsi  dana  yang  bersumber  dari  hutang  dan  

menunjukkan batas  hutang yang aman bagi perusahaan. Hutang 

(leverage) merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang 

digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhaan  dananya. 

Dalam  pengambilan  keputusan  akan  penggunaan  hutang  ini  harus 

mempertimbangkan besarnya  biaya  tetap  yang  muncul  dari  hutang  

berupa  bunga  yang  akan  menyebabkan semakin meningkatnya 

leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi 

para pemegang saham Dharmastuti et al, (2003) dalam Pratiwi (2011). 

Leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang besar 

pula. Maka dari itu pihak manajemen perusahaan berusaha untuk 

mempertahankan dan mengelola leverage selalu dalam posisi yang stabil, 

untuk mengurangi resiko yang mungkin akan dialami baik oleh investor 

maupun pihak manajemen perusahaan, sehingga dimata investor nilai 

perusahaan pun akan semakin meningkat. 

1.3.5  Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa  

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam 

tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki 

prospek yang baik  dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga 

mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil 

Indriani (2005) dalam Daniati dan  Suhairi (2006). Biasanya perusahaan 

besar mempunyai aktiva yang besar pula nilainya. Secara teoritis 

perusahaan yang lebih besar mempunyai kepastian (certainty) yang lebih 

besar daripada perusahaan kecil sehingga akan mengurangi tingkat 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Hal tersebut  

dapat membantu investor memprediksi resiko yang mungkin terjadi jika  

berinvestasi  pada perusahaan itu Yolana dan Martani (2005). 
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1.3.6  Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan salah satu aspek penting dalam tujuan 

memaksimumkan nilai perusahaan. Manajemen memiliki dua alternatif 

perlakuan terhadap penghasilan bersih setelah pajak atau Earnings After 

Tax (EAT), yaitu membaginya kepada para pemegang saham dalam 

bentuk dividen,  atau diinvestasikan kembali kedalam perusahaan sebagai 

laba ditahan. Biasanya, sebagian EAT dibagi dalam bentuk dividen dan 

sebagian lagi diinvestasikan  kembali. Oleh karena itu, manajemen harus 

membuat kebijakan tentang besarnya EAT yang dibagikan sebagai 

dividen tersebut. Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba 

yang diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi  jumlah laba 

ditahan yang akhirnya mengurangi sumber dana internal yang  digunakan 

untuk mengembangkan perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi  biaya 

agensi dengan membagikan dividen, hal ini dikarenakan mengurangi 

jumlah arus kas perusahaan yang seringkali digunakan oleh manajer 

untuk digunakan secara boros (tidak efisien). Nilai perusahaan dapat 

dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividennya. Besarnya 

dividen yang dibagi tersebut dapat mempengaruhi harga saham. Apabila 

dividen yang dibayarkan tinggi maka harga saham cenderung tinggi 

sehingga nilai perusahaan juga tinggi. Namun, jika  dividen yang  

dibayarkan  kepada  pemegang  saham  kecil maka harga saham 

perusahaan itu juga rendah. Dengan demikian, dividen yang besar akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Harjito dan Martono, 2010:115). 

1.3.7  Profitabilitas  

Profitabilitas atau kemampulabaan merupakan kemampuan perusahaan 

didalam menghasilkan laba. Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari  

investasi keuangan. Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon investor  

maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta  

dividen yang akan diterima. Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua  

pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. 

Ukuran  yang banyak digunakan adalah return on asset (ROA) dan return 
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on equity  (ROE), rasio profitabilitas yang diukur dari ROA dan ROE 

mencerminkan daya tarik bisnis (bussines attractive). ROE disebut juga 

dengan laba atas ekuitas. Rasio ini mengkaji sejauh mana perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan 

laba atas ekuitas/modal sendiri. 

 

2.  METODE  

2.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dimana 

pendekatan kuantitatif ini diperlukan data numerik yang dianalisis  

menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan  menggunakan  

program  SPSS  untuk menguji  sejumlah hipotesis.  Penelitian  ini  dilakukan  

di  seluruh  perusahaan manufaktur yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  

periode  tahun  2014 -  2016  yang diperoleh  dari www.idx.co.id.  Jenis  data  

yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif,  yaitu data yang diperoleh dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dinyatakan  

dalam  bentuk  angka-angka  yang  akan  diolah  dan  dianalisa  dengan 

metode regresi sehingga dapat terlihat hasilnya. 

2.2  Populasi dan Sampel 

Populasi  adalah  kumpulan  dari  keseluruhan  elemen  yang  menjadi pusat  

objek  penelitian  (Supomo  dan  Indrianto,2002).  Elemen  yang dimaksud  

tersebut biasanya berupa orang, barang, unit organisasi dan perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dari perusahaan 

manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada  tahun 2014-

2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  

dengan  Metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat atau 

mendokumentasikan data yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  yang  

tersedia  di  BEI  dalam  situs  resminya idx.co.id,  pusat  referensi  pasar  

modal  dan  lain-lain.  Data  tersebut  berupa  data laporan keuangan 

perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. 
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2.4  Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

2.4.1  Variabel Dependen 

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah nilai  perusahaan  

merupakan  persepsi  investor  terhadap  tingkat  keberhasilan  

perusahaan  yang tercermin pada harga  saham. Semakin  tinggi nilai 

perusahaan maka  semakin besar kemakmuran yang diterima oleh  

pemilik  saham  (Yurist,  2014) Dalam  penelitian  ini,  peneliti 

menggunakan PBV  sebagai  proksi  untuk menganalisis nilai  

perusahaan. Rasio harga  saham  terhadap nilai buku perusahaan (PBV) 

menunjukkan  tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan.  

PBV =  

2.4.2  Variabel Independen 

a. Leverage 

Rasio  leverage  adalah  untuk  mengukur  seberapa  besar  perusahaan  

dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang  terlalu  tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk  dalam  

kategori  extreme  leverage  (utang  ekstrem)  yaitu  perusahaan  

terjebak dalam  tingkat  utang  yang sangat  tinggi  dan  sulit  untuk  

melepaskan  beban  utang  tersebut. leverage  adalah penggunaan  

sejumlah  aset  atau  dana  oleh  perusahaan  dimana  dalam  

penggunaan  aset  atau  dana  tersebut, perusahaan harus mengeluarkan 

biaya tetap. Dari beberapa rasio yang ada, peneliti memilih 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) dalam penelitian ini. DER 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam  memenuhi seluruh  

kewajibannya yang  ditunjukkan oleh  beberapa bagian modal  sendiri  

yang  digunakan untuk membayar hutang. 
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b. Ukuran Perusahaan 

Ukuran  perusahaan  adalah  salah  satu  variabel  yang  

dipertimbangkan  dalam  menentukan  nilai  suatu perusahaan. 

Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan 

berskala kecil dan perusahaan berskala  besar.  Ukuran  perusahaan  

adalah  suatu  skala  dimana  dapat  diklasifikasikan  besar  kecil  

perusahaan menurut  berbagai  cara,  antara  lain  total  aktiva,  log  size,  

penjualan, dan  nilai  pasar  saham.  Penentuan  ukuran perusahaan 

dalam penelitian ini didasarkan kepada  total aset perusahaan, karena  

total aset dianggap  lebih stabil dan lebih dapat mencerminkan ukuran 

perusahaan. 

Ukuran Perusahaan (UP) = Ln Total Aset 

c. Kebijakan Dividen 

Pembayaran  dividen  adalah  presentase  laba  yang  dibayarkan  

kepada  para pemegang  saham  dalam  bentuk  kas  (Analisa,  2011 

dalam Suffah dan riduwan 2016). Pembayarn  dividen  dapat  diukur  

dengan menggunakan Dividen  Payout  Ratio  (DPR). DPR dirumuskan 

sebagai berikut:  

 

 

d. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya 

(Fahmi, 2011:135) Dalam Nurminda et al, (2017). Sedangkan menurut 

Harahap (2010:305) Dalam Nurminda et al, (2017) profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam hubungannya dengan 

penjualan (gross profit margin), total aset (return on  investment/return 

on assets) maupun modal sendiri (return on equity). Inti dari 

penggunaan rasio  ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Return On Equity (ROE) sebagai 
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proksi dari rasio profitabilitas. ROE disebut juga dengan laba atas 

ekuitas. Rasio ini mengkaji sejauh mana perusahaan mempergunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas 

ekuitas/modal sendiri. 

 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis  statistik deskriptif mempunyai  tujuan untuk mengetahui 

gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

dengan  cara  melihat  tabel  statistik  deskriptif  yang  menunjukkan  hasil 

pengukuran  mean,  nilai  minimal  dan  maksimal,  serta  standar  deviasi 

semua variabel tersebut. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada 

table berikut: 

Tabel 4.2 

Analisi Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Nilai Perusahaan 

Leverage 

UkuranPerusahaan 

KebijakanDividen 

Profitabilitas 

Valid N (listwise) 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

0.05 

-16.29 

25.62 

-23.51 

-0.13 

62.93 

25.21 

32.15 

25.21 

1.44 

4.1501 

0.8405 

28.7758 

0.3672 

0.1878 

9.92826 

2.79233 

1.55024 

3.66091 

0.24883 

Sumber : Hasil Analisi Data 2018 
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Berdasarkan  tabel  4.2  diketahui  bahwa  jumlah  sampel  (N)  

sebanyak  129 perusahaan. Nilai Perusahaan mempunyai nilai minimum  

sebesar 0,05, nilai maximum  sebesar 62,93, nilai  rata-rata  (mean) sebesar 

4,1501, dan nilai standar deviasi sebesar 9,92826. Leverage  mempunyai  

nilai minimum sebesar -16,29, nilai maximum sebesar 25,21, nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,8405, dan nilai  standar deviasi  sebesar 2,79233. Variabel 

Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 25,62, nilai maximum 

sebesar 32,15, nilai rata-rata (mean) sebesar 28,7758, dan nilai standar deviasi 

sebesar 1,55024. Variabel Kebijakan Dividen memiliki  nilai  minimum  

sebesar  -23,51,  nilai maximum sebesar 25,21, nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,3672, dan nilai standar deviasi sebesar 3,66091. Profitabilitas mempunyai  

nilai minimum  sebesar  -0,13, nilai maximum sebesar 1,44, nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,1876, dan nilai standar deviasi  sebesar  0,24883. 

 

3.2  Uji Asumsi Klasik 

3.2.1  Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi 

normal atau  tidak. Dalam  penelitian  ini,  uji  normalitas menggunakan  uji 

CLT  (Central Limit  Theorem)  yaitu  jika  jumlah  observasi  cukup  besar  

(n>30),  maka  asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003). Penelitian 

ini jumlah n sebesar 129 > 30. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat 

dikatakan berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai sampel besar. 

3.2.2  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance value (TV) dan 

Variance Inflation Factor (VIF). TV yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah TV≥0,10 atau sama 

dengan VIF≤10. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas : 
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Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Leverage 0,492 2,035 Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Ukuran 

Perusahaan 

0,976 1,025 Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Kebijakan Dividen 0,483 2,070 Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Profitabilitas 0,971 1,030 Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

 Sumber : Hasil Analisi Data 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki Tolernce lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolieritas. 

3.2.3  Uji Heteroskedastisitas 

Metode yang digunakan untuk menguji adanya heteroskesdastisitas 

dalam penelitian ini dengan menggunakan uji park, yaitu dengan persamaan 

regresi dijadikan linier dalam persamaan logaritma, sehingga diketahui dasar 

pengambilan keputusan tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai variable 

independen >0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variable independen 

<0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

Table 4.5 

Uji Heteroskedatisitas 

Variabel  Sig Keterangan 

Leverage 0,104 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Ukuran Perusahaan 0,647 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Kebijakan Dividen 0,696 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
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Profitabilitas 0,087 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil Analisi Data 2018 

3.2.4  Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier terdapat hubungan antara satu residual dengan variabel residual lainnya. 

 

Table 4.6 

Uji Autokorelasi 

Variabel DW DU 4-du Keterangan 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Kebijakan 

Dividend dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai Perusahaan 

1,7769 2,044 2,223 Tidak Terjadi 

Autokorelasi 

Sumber : Hasil Analisi Data 2018 

Dari table 4.6 dapat diketahui bahwa nilai Darbin-Watson hitung 

sebesar 1,7769 dengan nilai Darbin-Watson tabel sebesar 2,044. Dari uji 

Darbin-Watson dapat diketahui bahwa nilai Darbin-Watson hitung lebih kecil 

dari nilai Darbin-Watson tabel, maka dapat diketahui hasilnya dengan cara 

perbandingan sesuai persamaanya dU<d<4-dU sehingga ditetapkan hasil 

1,7769<2,044<2,223 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak 

mengandung masalah autokorelasi. 

 

3.3  Uji Hipotesis 

3.3.1  Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh 

variable independen yaitu leverage, ukuran perusahaan, kebijakan dividen, 

profitabilitas terhadap variable dependen yaitu Nilai Perusahaan. Hasil 

analisis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 pada persamaan 

regresi, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel  Nilai 

Koefisien 

t hitung Sig Keterangan 

(Constant) -24,444 -3,496 0,001  

Leverage 0,295 1,555 0,122 Tidak Signifikan 

Ukuran 

Perusahaan 

0,756 3,114 0,002 Signifikan  

Kebijaka Dividen -0,417 -2,852 0,005 Signifikan 

Profitabilitas 35,904 23,667 0,000 Signifikan 

Sumber : Hasil Analisi Data 2018 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut: 

NP=-24.444+0.295Lev+0.756UP-0.417KD+35.904PR+e 

   Keterangan: 

   NP  =  Nilai Perusahaan 

   LEV =  Leverage 

   UP =  Ukuran Perusahaan 

   KD =  Kebijakan Dividen 

   Prof =  Profitabilitas 

   e  =  Kesalahan Penganggu (error) 

Berdasarkan hasil regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai  konstanta  sebesar -24,444 menunjukkan  bahwa  jika  variabel 

leverage, ukuran  perusahaan,  kebijakan dividen dan  profitabilitas dalam 

penelitian ini diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka besarnya 

variabel harga saham yang diukur adalah -24,444. 

b. Besarnya koefisien variabel leverage senilai 0,295. Hal ini menunjukkan 

setiap peningkatan leverage sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai 
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perusahaan sebesar 0,295. Sebaliknya, jika leverage mengalami penurunan 

sebesar 1% maka menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,295.  

c. Besarnya koefisien variabel ukuran perusahaan senilai 0,756. Hal ini 

menunjukkan setiap peningkatan ukuran perusahaan sebesar 1% maka 

akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 0,756. Sebaliknya, jika nilai 

perusahaan mengalami penurunan sebesar 1% maka menurunkan nilai 

perusahaan sebesar 0,756.  

d. Besarnya koefisien variabel kebijakan dividen senilai -0,147. Hal ini 

menunjukkan setiap peningkatan kebijakan dividen sebesar 1% maka akan 

penurunan nilai perusahaan sebesar -0,147. Sebaliknya, jika kebijakan 

dividen  mengalami penurunan sebesar 1% maka meningkatkan nilai 

perusahaan sebesar 0,295.  

e. Besarnya koefisien variabel profitabilitas senilai 35,904. Hal ini 

menunjukkan setiap peningkatan profitabilitas sebesar 1% maka akan 

meningkatkan nilai perusahaan sebesar 35,904. Sebaliknya, jika 

profitabilitas mengalami penurunan sebesar 1% maka menurunkan nilai 

perusahaan sebesar 0,295.  

3.3.2  Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji model regresi dengan pengaruh secara 

keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian 

tersebut adalah:  

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

Variabel  Fhitung Ftabel Sig. Keterangan  

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Kebijakan 

Dividend dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai Perusahaan 

147,147 2,44 0,000 Signifikan 

Sumber : Hasil Analisi Data 2018 
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Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa Fhitung 147,147 ≥ 2,44 

dan nialai signifikansi F 0,000 ≤ 0,05. Artinya, bahwa model regresi 

penelitian ini fit.  

3.3.3  Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien determinasi 

Model R R Square  Adjusted R Square 

1 0,909 0,826 0,820 

Sumber : Hasil Analisi Data 2018 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R² sebesar 

0,820 yang berarti sebesar 82,0 % variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa 82,0 %  nilai perusahaan 

dapat dijelakan oleh komposisi keempat variabel independen yaitu leverage, 

ukuran perusahaan, kebijakan dividen dan profitabilitas sedangkan sisanya 

sebesar 18,0% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model 

3.3.4  Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu arah 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis 

yang di tunjukkan tabel 4.7. 

Variabel leverage menunjukkan t hitung sebesar 1,555 dengan tingkat 

signifikansi 0,122 lebih tinggi dari 0,05 sehingga menolak Ha. Hal ini berarti 

bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Variabel ukuran perusahaan menunjukkan t hitung sebesar 3,114 

dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih rendah dari 0,05 sehingga menerima 

Ha. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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Variabel kebijakan dividen menunjukkan t hitung sebesar -2,852 

dengan tingkat signifikansi 0,005 lebih rendah dari 0,05 sehingga menerima 

Ha. Hal ini berarti bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Variabel profitabilitas menunjukkan t hitung sebesar 23,667 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05 sehingga menerima Ha. Hal 

ini berarti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

4.  PENUTUP 

4.1  Simpulan 

a. Leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel  

leverage  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  1,555  dengan  tingkat 

signifikansi  0,122  lebih  tinggi  dari  ɑ  =  0,05. 

b. Ukuran  perusahaan  berpengaruh  signifikan  terhadap nilai 

perusahaan. Variabel  ukuran  perusahaan  perusahaan  memiliki  nilai  

t  hitung  sebesar 3,114 dengan  tingkat signifikansi 0,002  lebih 

rendah dari ɑ = 0,05.  

c. Kebijakan  dividen  berpengaruh  signifikan terhadap  nilai  

perusahaan. Variabel kebijakan dividen   memiliki nilai  t hitung  

sebesar -2,852 dengan tingkat  signifikansi  0,005  lebih  rendah  dari  

ɑ  =  0,05.   

d. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Variabel  profitabilitas  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  23,667  

dengan tingkat  signifikansi  0,000  lebih  rendah  dari  ɑ  =  0,05.   

4.2  Keterbatasan 

a.  Penelitian ini hanya meneliti perusahaan manufaktur saja sehingga hasil 

penelitian ini tidak akan sama jika diimplementasikan dengan sektor 

perusahaan lain 

b.  Periode penelitian ini relative singkat hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2014-

2016. 
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c.  Belum diperhitungkan variabel independen lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

4.3  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang  

dikemukakan  diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:  

a.  Bagi manajemen perusahaan, manajemen  hendaknya  dapat meningkatkan 

leverage, profitabilitas, kebijakan  deviden dan profitabilitas agar  nilai  

perusahaan  meningkat. 

b.  Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk menambah  populasi  penelitian,  

yaitu dengan  menambah  jumlah  sektor perusahaan, sehingga  diperoleh  

hasil  penelitian  yang tingkat  generalisasinya  lebih tinggi. 

c.  Penelitian  ini  menggunakan  periode penelitian  yang  relatif  pendek,  

yaitu  dari tahun  2015  sampai  dengan  2016. Penelitian  selanjutnya  

disarankan  untuk memperpanjang periode penelitian. 
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