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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan 

data sekunder pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2014 sampai tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

sejauhmana pengaruh profitabilitas, kebijakan hutang, kebijakan dividen dan 

keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Sampel  

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014 sampai tahun 

2017. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive samplingyaitu sampel atau dasar kesesuaian karakteristik sampel 

dengan kriteria pemilihan sampel yang ditemtukan. Kriteria-kriteria yang 

ditetapkan untuk pemilihan sampel adalaj sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Data Sampel Penelitian 

 Keterangan Jumlah 

Populasi Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2017  

584 

Sampel a. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang menggunakan 

satuan mata uang selain rupiah (Rp) periode 

2014-2017 ( 22x4) 

(88) 

 b. Perusahaan Manufaktur yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan secara 

konsisten dan lengkap periode 2014-2017 

(15x4) 

(60) 

 c. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di (260) 
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Bursa Efek Indonesia yang tidak 

membagikan dividen tunai selama periode 

2014-2017 (65x4) 

 d. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017 

yang tidak menyediakan informasi terkait 

variabel penelitian periode 2014-2017 (8x4) 

(32) 

 Jumlah Sampel Penelitian 144 

 Data Outlier 6 

 Jumlah Sampel Setelah Outlier 138 

Dari data pengambilan sampel diatas terdapat data outlier sebanyak 6. 

Cara outlier yaitu dengan meregresikan variabel X dengan Y ke dalam 

aplikasi SPSS, kemudian mencari nilai maksimum dan nilai minimum 

pada nilai residual dengan excel dan kemudian mengeliminasi data 

tersebut. 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

 Deskripsi data penelitian terdiri dari nilai minimal, maksimal, 

ratarata(mean) dan simpangan baku. Setelah data ditabulasi, langkah 

selanjutnya data dideskripsikan. Hasil deskripsi data penelitian disajikan 

dalam Tabel 4.1. berikut: 

Tabel 4.2 

Deskriptif Data Penelitian 

Variabel Penelitian Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE 0,011 1,359 0,16903 0,187969 

DER 0,019 5,152 0,71445 0,802435 

DPR 0,011 3,521 0,48291 0,441944 

PER 0,016 216,901 23,52444 24,122101 
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PBV 0,004 62,931 3,87202 8,717406 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa pada variabel ROE 

nilai minimum 0,011 nilai maximum 1,359 nilai mean 0,16903 dan 

std.deviation 0,187969. Variabel DER nilai minimum 0,019 nilai maximum 

5,152 nilai mean 0,71445 dan Std.Deviation 0,802435. Variabel DPR nilai 

minimum 0,011 nilai maximum 3,521 nilai mean 0,48291 dan Std.Deviation 

0,441944. Variabel PER nilai minimum 0,016 nilai maximum 216,901 nilai 

mean 23,52444 dan Std.Deviation 24,122101. Sedangkan PBV nilai 

minimum 0,004 nilai maksimum 62,931 nilai mean 3,87202 dan 

Std.Deviation 8,717406.  

 

B. UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

kolmogorovsmirnov (K-S) dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabelindependen dan dependen mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Hasil uji normalitas data disajikan dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data 

Model Kolmogorov-

Smirnov 

Probability 

(p) 

Kriteria Kesimpulam 

Unstandarized 

Residual 

1,100 0,177 P > 0,05 Normal 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2019 
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Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai 

KSZ sebesar 1,100  dan Asymp.sig. sebesar 0,177 lebih besar dari 0,05 

maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkolerasi, maka variabelvariabel independen 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar semua variabel independen sama dengan nol. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keputusan 

ROE 0,892 1,121 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

DER 0,925 1,081 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

DPR 0,500 2,000 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

PER 0,514 1,944 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diperoleh nilai tolerance lebih dari 0,01 dan 

nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi 

masalah multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatam yang lain. Jika varinace dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 
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disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas yaitu dengan menggunakan metode Park. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Park 

Variabel Bebas Sig. Keputusan 

ROE 0,558 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

DER 0,532 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

DPR 0,093 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

PER 0,099 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 di atas diperoleh semua nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan 

Uji Durbin-Watson. Berdasarkan tabel DW pada variabel independen 4 

variabel diperoleh nilai dL = 1,6628 dU = 1,7819 sedangkan nilai 4-dL = 

2,3372 ,4-dU = 2,2181.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

dL dU 4-dL 4-dU DW Keputusan 
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1,6628 1,7819 2,3372 2,2181 2,115 Tidak Terdapat 

Autokorelasi 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diperoleh nilai DW = 2,115, dilihat dari tabel 

keputusan posisi nilai DW terletak pada kolom dU < d < 4-dU atau 1,7819 

<2,115< 2,2181melihat nilai DW ini, maka keputusannya tidak terdapat 

autokorelasi. 

 

C.  Uji Regresi Linear Berganda 

 Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel B Std.Error thitung Sig. 

Konstanta -4,390 0,397 -11,048 0,000 

ROE 43,551 1,210 35,979 0,000 

DER 0,472 0,278 1,694 0,093 

DPR -4,034 0,688 -5,866 0,000 

PER 0,107 0,012 8,595 0,000 

R 

R Square 

Adjusted R2 

0,959 

0,919 

0,917 

Fhitung 

Probabilitas F 

378,057 

0,000 

 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019 

 

 

 Berdasarkan ringkasan hasil uji regresi linear berganda diperoleh 

persamaan sebagai berikut:  

PBV = -4,390 + 43,551ROE + 0,472DER - 4,034DPR + 0,107PER + e 

Hasil analisis persamaan diatas dapat diintrepetasikaan sebagai berikut : 
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a. Koefisien konstanta bernilai -4,390 artinya bahwa ketika Profitabilitas 

(ROE), Kebijakan Hutang (DER), Kebijakan Dividen (DPR), dan 

Keputusan Investasi (PER) dalam keadaan konstan (0) maka Nilai 

Perusahaan (PBV) yang diukur sebesar -4,390. 

b. Koefisien Profitabilitas (ROE) bernilai 43,551 artinya bahwa setiap 

kenaikan Profitabilitas (ROE) sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan 

pada Nilai Perusahaan (PBV) sebesar 43,55%, begitu pula sebaliknya 

apabila Profitabilitas (ROE) turun sebesar 1% maka Nilai Perusahaan (PBV) 

akan turun sebesar 43,55%. 

c. Koefisien Kebijakan Hutang (DER) bernilai 0,472 artinya setiap kenaikan 

Kebijakan Hutang (DER) maka Nilai Perusahaan (PBV) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,47 % begitu pula sebaliknya jika Kebijakan Hutang 

(DER) turun 1%  maka akan menurunkan Nilai Perusahaan (PBV) sebesar 

0,47% . 

d. Koefisien Kebijakan Dividen (DPR) bernilai - 4,034 artinya jika Kebijakan 

Dividen (DPR) terjadi kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan Nilai 

Perusahaan (PBV) sebesar 4,034%, begitu sebaliknya jika Kebijakan 

Dividen (DPR) turun sebesar 1% maka akan menaikkan Nilai Perusahaan 

(PBV) sebesar 4,034%. 

e. Koefisien Keputusan InvestasI (PER) bernilai positif artinya bahwa setiap 

terjadi kenaikan Keputusan Investasi (PER) sebesar 1% maka akan terjadi 

peningkatan Nilai Perusahaan (PBV) sebesar 0,107%, begitu sebaliknya jika 
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Keputusan InvestasI (PER) turun sebesar 1% maka akan menurunkan Nilai 

Perusahaan (PBV) sebesar 0,107%. 

 

D. Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Model ( Uji F) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F ( Uji Signifikansi Model) 

Variabel Fhitung Sig. Kesimpulan 

ROE, DER, 

DPR, PER 

378,057 0,000 Signifikan 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen terikat. Hasil 

uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 378,057 dan didukung oleh nilai sig. 

sebesar 0,000(0,000>0,05), maka menerima Ha, sehingga dapat 

disimpulkan semua variabel independenmempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.   

2. Uji Signifikansi Parsial ( Uji t) 

Tabel 4.9 

Tabel Uji t ( Uji Signifikansi Parsial) 

Variabel B Std.Error thitung P Keterangan 

(Constanta) -4,390 0,397    

ROE 43,551 1,210 35,979 0,000 H1 diterima 

DER 0,472 0,278 1,694 0,093 H2 ditolak 

DPR -4,034 0,688 -5,866 0,000 H3 diterima 

PER 0,107 0,012 8,595 0,000 H4 diterima 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019 
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 Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi 

seberapa besar pengaruh masing-masing variabel ROE, DER, DPR dan 

PER terhadap PBV pada perusahaan manufaktur di BEI Periode Tahun 

2014-2017. Berikut hasil uji t untuk mencari pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

a. Pengaruh Profitabilitas ( ROE ) terhadap Nilai Perusahaan ( PBV ) 

  Profitabilitas diproksikan melalui Return On Equity ( ROE) 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahan ( PBV ) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) periode tahun 

2014 sampai tahun 2017 ( p = 0,000 ), maka H1 diterima yang berarti 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

b. Pengaruh Kebijakan Hutang ( DER ) terhadap Nilai Perusahaan ( PBV ) 

  Kebijakan Hutang yang diproksikan menggunakan Debt to Equity 

Ratio( DER ) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) periode tahun 2014 

sampai tahun 2017 ( p = 0,093 ), maka H2 ditolak yang berarti bahwa 

kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

c. Pengaruh Kebijakan Dividen ( DPR ) terhadap Nilai Perusahaan ( PBV ) 

  Kebijakan Dividen yang diproksikan melalui Dividend Payout 

Ratio ( DPR ) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) periode tahun 
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2014 sampai tahun 2017 ( p = 0,000 ), maka H3 diterima yang berarti 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

d. Pengaruh Keputusan Investasi ( PER ) terhadap Nilai Perusahaan ( PBV) 

Keputusan Investasi yang diproksikan melalui Price Earning Ratio ( PER 

) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) periode tahun 2014 sampai 

tahun 2017 ( p = 0,000 ), maka H4diterima yang berarti bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R2 ) 

Tabel 4.10 

Uji R2 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

DurbinWatson 

1 0,959 0,919 0,917 2,515558 2,115 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019 

   

  Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauhkemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

NilaiKoefisien Determinasi adalah anatara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel-variabel dependen amat terbatas. Hasil uji koefisien determinasi 

diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,917 atau 91,7%. Hal ini 

menunjukkan variabel independen mampu menerangkan variasi variabel 

dependen hanya sebesar 91,7%, dan sisanya sebesar 8,3% dipengaruhi oleh 

variabel di luar model. 
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E. Pembahasan 

  Berdasarkan hasil analisis data dan uraian hasil analisis data di atas, 

maka dapat dibahas pembahasan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas ( ROE ) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan ( PBV ) 

  Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa return on equity (ROE) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV sehingga hipotesis 

pertama (H1) diterima. Hal ini dikarenakan bahwa hasil ROE menyatakan 

bahwa perusahaan dalam kondisi yang menguntungkan, sehingga apabila 

ROEnya tinggi akan memberikan sinyal positif pada investor. Hal ini 

merupakan daya tarik investor untuk memiliki saham perusahaan. 

Permintaan saham yang tinggi akan secara langsung meningkatkan nilai 

perusahaan. Dengan demikian ROE berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Normayanti (2017) yang menyatakan bahwa jika 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karenapara 

pemegan saham dan investor melihat bagaimana perusahaan mengunakan 

modalnya didalam menjalankan kegiatan operasinya. Penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan laba dan laba yang tinggi 

akan mempengaruhi pandangan para investor terkait kinerja keuangan 

perusahaan sehingga harga saham akan meningkat dan nilai perusahaan juga 

akan meningkat. Penelitian yang juga dilakukan oleh Lubis et al 

(2017)menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.  
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2. Kebijakan Hutang (DER) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

(PBV) 

 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa semakin 

tinggi atau rendahnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. Besar atau kecilnya hutang yang dimiliki 

suatu perusahaan tidak terlalu diperhatikan oleh para investor, karena 

investor lebih memperhatikan informasi bagaimana hasil dari pemanfaatan 

hutang sebagai modal perusahaan serta memperhatikan hal lain terkait 

dengan pengambilan keputusan investasi oleh karena itu investor lebih 

melihat bagaimana pihak manajemen menggunakan dana tersebut untuk 

mencapai nilai tambah perusahaan(Hemastuti,2014). 

 Untuk membuat dan mengelola sumber pendanaan investasi yang 

tepat dalam memutuskan penggunaan dana internal dan eksternal harus 

diperhatikan seberapa besar manfaat yang diperoleh dan seberapa besar 

biaya yang ditimbulkan akibat penggunaan dana. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Luthfi et al(2018) dan 

Faridah (2012) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.Semakin tinggi risiko yang 

ditanggung perusahaan akan mengurangi tingkat kepercayaan investor yang 

akan mempengaruhi turunya harga pasar saham dan berdampak pada 

penurunan nilai perusahaan. 

3. Kebijakan Dividen (DPR) Berpengaruh Terhadaap Nilai Perusahaan (PBV) 
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 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Artinya bahwa semakin 

tinggi dividen maka semakin rendah nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

apabila perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen maka akan 

mengurangi jumlah laba ditahan yang secara otomatis akan mengurangi 

sumber dana intern perusahaan yang akan digunakan untuk pembiayaan 

pengembangan perusahaan. Namun jika perusahaan memutuskan untuk 

tidak membagikan dividen maka akan memperbesar sumber dana intern 

yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan sehingga dapat 

menjadi nilai tambah bagi perusahaan.Myrers dan Majluf (1984) yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang profitablememiliki dorongan 

membayar dividen yang rendah dalam rangka memiliki dana internal lebih 

banyak untuk membiayai proyek-proyek investasinya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan dividen kurang memiliki pengaruh yang baik 

bagi nilai perusahaan. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 

Rakhimsyah dan Gunawan (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan 

yang memiliki DPR yang tinggi belum tentu akan membagikan dividen 

kepada para pemegang saham dalam jumlah yang besar. Kemungkinan 

perusahaan lebih memilih menggunakan labanya untuk digunakan sebagai 

tambahan modal dalam kegiatan operasionalnya. Namun penelitian ini 

bertolak belakang terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh Putra dan 

Lestari (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 
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terhadap nilai perusahaan. Faridah (2012) juga menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan artinya semakin 

tinggi rasio laba yang dibagikan maka akan semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. 

4. Keputusan Investasi (PER) Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan (PBV) 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keputusan Investasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Dengan 

perusahaan yang memiliki keputusan investasi yang tinggi maka mampu 

untuk memengaruhi pemahaman investor untuk tertarik dalam melakukan 

investasi kepada perusahaan tersebut sehingga mampu meningkatkan 

permintaan terhadap saham pada perusahaan.  

Keputusan Investasi merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam 

fungsi keuangan perusahaan, dimana jika semakin tinggi keputusan 

investasi yang ditetapkan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi 

kesempatan perusahaan dalam memperoleh return atau tingkat 

pengembalian yang besar. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sartini 

dan Purbawangsa (2014) yang menyatakan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan selain itu Hemastuti (2014) juga 

menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini berarti dengan meningkatnya investasi yang dilakukan 

oleh perusahaan, maka akan berpengaruh pada meningkatnya nilai 

perusahaan. Keputusan investasi yang tinggi akan memberikan pandangan 
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bahwa perusahaan dalam keadaan sehat dan menunjukkan pertumbuhan 

perusahaan.  


