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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Dalam penelitian ini Obyek yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014. 

Perusahaan manufaktur dipilih karena sektor ini memliki banyak hubungan 

dengan stakeholder yang meliputi investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat 

sebagai konsumen. Dimana hal ini terkait atau berhubungan dengan judul dalam 

penelitian ini.  

 Dan pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode 

puposive sampling dimana menggunakan beberapa syarat atau kriteria. Adapun 

beberapa  kriteria yang digunakan seperti perusahaan manufaktur yang sudah 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014, perusahaan yang membayar 

dividen, dan perusahaan yang sudah go public. Dalam penelitian ini terdapat 365 

sampel data yang memenuhi sesuai kriteria dalam penelitian, sebagai berikut : 

Tabel 1 Kriteria perusahaan  

Keterangan Tahun Jumlah 

sampel 2010 2011 2012 2013 2014 

Total perusahaan yang 

membayarkan dividen 

selama periode 2010-

2014 

72 72 72 72 72 360 

Perusahaan yang tidak 

memenuhi kriteria 

sampel (tidak 

membayarkan dividen) 

21 16 20 19 37 123 

Perusahaan yang 

memenuhi kriteria 

sampel (perusahaan yang 

membayarkan dividen) 

51 56 52 53 35 247 
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 Berdasarkan tabel di atas diperoleh sampel sebanyak 360 dari 72 

perusahaan. Diantaranya terdapat perusahaan yang membagikan dividen dan 

perusahaan yang tidak membagikan dividen. Dari tabel diatas bisa dilihat 

perusahaan yang membagikan dividen pada periode 2010-2014 itu sebanyak 247 

sampel. Dan perusahaan yang tidak membayarkan dividen selama periode 2010-

2014 sebanyak 123 sampel. Sehingga total dari sampel tersebut sebanyak 365 

sampel. Namun dari kriteria yang dipakai bahwa hanya perusahaan yang 

membagikan dividen saja yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga 

sampel yang dipakai atau digunakan juga perusahaan yang membayarkan dividen 

saja yaitu sebanyak 247 sampel.    

B. Uji Kualitas Instrumen Dan Data 

1. Uji statistik deskriptif 

 Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang 

data disetiap variabel yang diteliti. Statistik deskriptif digunakan untuk 

menjelaskan suatu data yang bisa dilihat dari jumlah data, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

Tabel 2 Statistik deskriptif 

 N Minim

um 

Maxim

um 

Mean Std. 

Deviation 

Nilai perusahaahn 247 0,57 42,95 13,4474 7,50153 

Keputusan pendanaan 247 0,09 9,57 0,9848 1,07812 

Kebijakan dividen 247 0,02 1,58 0,3867 0,29400 

Profitabilitas 247 0,01 1,27 0,1989 0,18739 

Valid N (listwise) 247     
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 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa penelitian ini terdapat 

sebanyak 247 sampel. Untuk nlai perusahaan dimana yang diproxykan dengan 

menggunakan PER memiliki nilai minimum sebesar 0,57 dan nlai maksimumnya 

sebesar 42,95 dan rata-rata yang diperoleh sebesar 13,3105 dengan standar deviasi 

sebesar 7,50153. Untuk keputusan pendanaan yang diproxykan dengan 

menggunakan DER memiliki nilai menimum sebesar 0,09 dan nilai maksimum 

sebesar 9,57 dan rata-rata yang diperoleh sebesar 0,9848 dengan standar deviasi 

sebesar 1,07812. Untuk kebijakan dividen yang diproxykan dengan menggunakan 

DPR memiliki nilai minimum sebesar 0,02 dan nilai maksimum sebesar 1,58 dan 

rata-rata yang diperoleh sebesar 0,3867 dengan stadar deviasi sebesar 0,29400. 

Untuk profitabilitas yang diproxykan dengan menggunakan ROE memiliki nilai 

minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 1,27 dan rata-rata yang 

diperoleh sebesar 0,1989 dengan stadar deviasi sebesar 0,18739. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

  Dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah uji normalitas 

statistik One-Sample Kolmogorof-Smirnof Test. Yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah hasil dari pengujian asumsi 

normalitas. 
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Tabel 3 Uji normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N  247 

 Mean ,0000000 

 Std. Deviation 6,91874289 

 Absolute ,040 

Most Extreme 

Differences 

Positive ,032 

 Negative -,040 

Kolmogrov-

Smimov Z 

 ,630 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

 ,822 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

  Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di atas. Dimana hasil 

dari uji normalitas menunjukkan nilai asymp Sig 0,822 atau > 0,05. Yang 

artinya bahwa model regresi atau data yang digunakan berdistribusi 

normal. 

b. Uji Autokorelasi 

  Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi atau data yang digunakan mengalami 

autokorelasi atau tidak. Dan hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4 Uji Autokorelasi 

Mode

l 

R R 

square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,294 ,087 ,075 6,64991 1,971 
 

a. Predictors: (constant),lag_x3,lag_x2,lag_x1 
b. Dependent variabel: lag_y1 

  Tidak terjadi autokolerasi jika nilai DW berada diantara nilai DU 

dan  4-DU. 

Diketahui  

DU    = 1.77662 

DW   = 1.971 

4-DU = 2.22338 

  Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai DW sebesar 1,959 yang 

mana berada diantara nilai DU dan 4-DU atau DU<DW<4-DU (1,77662 < 

1,971 < 2,22338). Sehingga model regresi atau data yang digunakan tidak 

terjadi autokorelasi. 

c. Uji multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas dilakukan dengan menganalisa hubungan 

antar variabel independen dengan melihat nilai Tolerance dan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai VIF < 10 atau nilai 

tolereance > 0,1. Tabel dibawah ini menunjukan ringkasan hasil uji 

multikolinieritas. 
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Tabel 5 Uji multikolinieritas 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 9,842 ,882  11,155 ,000   

keputusan 

pendanaan 

-,458 ,412 -,066 -1,111 ,268 ,996 1,004 

kebijakan 

dividen 

5,140 1,621 ,201 3,172 ,002 ,868 1,152 

Profitabilitas 10,400 2,544 ,260 4,088 ,000 ,867 1,154 

 

  Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 

lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multokolinieritas antar variabel independen dalam model regresi ini. 

d. Uji heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual (error) 

satu pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian in dideteksi dengan menggunakan metode uji glejser. Berikut 

adalah hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji 

glejser.  

Tabel 6 Uji heteroskedastisitas 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig.  

B Std. Error Beta  

(constant) 6,916 ,770  8,980 ,000 

Keputusan 

pendanaan 

,329 ,723 ,029 ,455 ,649 

Kebijakan dividen ,946 ,781 ,080 1,210 ,227 

Profitabilitas 1,071 ,782 ,090 1,370 ,172 

a. Dependent variabel: ABS_RES_1 
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  Jika variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel 

dependen dengan tingkat kepercayaan dibawah 5%, berarti ada indikasi 

terjadinya heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian Glejser pada 

tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansinya diatas 

5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi atau data yang 

digunakan tidak terdapat adanya heteroskedastisitas. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Regresi linier berganda 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Berikut adalah hasil dari pengujian analisis regresi  berganda. 

Tabel 7 regresi linier berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta  

(Constant) 9,842 ,882  11,155 ,000 

Keputusan 

pendanaan 

-,458 ,412 -,066 -1,111 ,268 

Kebijakan 

dividen 

5,140 1,621 ,201 3,172 ,002 

Profitabilitas 10,400 2,544 ,260 4,088 ,000 

 

Y = 9,842 + -0,458 X1 + 5,140 X2 + 10,400 X3 +  

Keterangan: 

Y  =  nilai perusahaan 

α   =  9,842 

x1 =  -0,458 

x2 =  5,140 

x3 =  10,400 

ε   =  error 

 



35 
 

2. Uji parsial (t Test).  

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Berikut hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. 

Tabel 8 Regresi linier berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta  

(Constant) 9,842 ,882  11,155 ,000 

Keputusan 

pendanaan 

-,458 ,412 -,066 -1,111 ,268 

Kebijakan 

dividen 

5,140 1,621 ,201 3,172 ,002 

Profitabilitas 10,400 2,544 ,260 4,088 ,000 

 

a. Pengujian hipotesis 1 

 Berdasarkan tabel diatas hasil uji parsial dari variabel keputusan 

pendanaan yang diproxykan menggunakan DER memiliki nilai koefisien 

sebesar -0,458 dengan nilai signifikan sebesar 0,268 atau > 0,05 yang berarti 

lebih besar dari taraf signifikan. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

keputusan pendanaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahan. Jadi 

hipotesis 1 ditolak 

b. Pengujian hipotesis 2 

 Berdasarkan tabel diatas hasil uji parsial dari variabel kebijakan dividen 

yang diproxykan menggunakan DPR memiliki nilai koefisien sebesar 5,140 

dengan nilai signifikan sebesar 0,002 atau < 0,05 yang berarti lebih kecil dari 

taraf signifikan. Hal ini menunjukan bahwa variabel kebijakan dividen 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi, hipotesis 2 

diterima. 

c. Pengujian hipotesis 3 

 Berdasarkan tabel diatas hasil uji parsial dari variable profitabilitas yang 

diproxykan menggunakan ROE memiliki nilai koefisien sebesar 10,400 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau < 0,05 yang berarti lebih kecil dari 

taraf signifikan. Hal ini menunjukan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. jadi, hipotesis 3 

diterima. 

Tabel 9 hasil pengujian hipotesis 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

Ditolak 

H2 Kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap nilai perusahaan 

Diterima 

H3 Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

Diterima 

 

3. Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R2 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent 

(Ghozali dan Ratmono, 2013).  
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Tabel 10 Uji koefisien determinasi 

Model  R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,386
a
 ,149 ,139 6,96132 

a. Predictors: (constant), profit, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen 

 

 Koefisien determinasi yang terlihat pada tabel memiliki nilai R square 

sebesar 0,149. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh varibel keputusan 

pendanaa, kebijakan dividen, dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap 

variabel nilai perusahaan adalah sebesar 14,9 %. 

 Dari hasil pengujian diatas besarnya koefisien determinasi adalah 0,149 

atau 14,9 %. Ini  berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini 

adalah variabel Profitabilitas (ROE), Kebijakan Dividen (DPR), Keputusan 

Pendanaan (DER), secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel Nilai 

Perusahaan sebesar 14,9 %. 

D. Pembahasan  

1. Keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Berdasarkan dari hasil uji parsial pada variabel keputusan pendanaan 

memiliki nilai koefisien sebesar -0,458 dengan nilai signifikan sebesar 0,268 atau 

> 0,05 dimana lebih besar dari taraf signifikan. Yang berarti bahwa keputusan 

pendanaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan atau Hipotesis 1 

ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis diawal yang mengatakan bahwa 

keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaaan. Dimana 

menurut MM dengan pajak mengatakan bahwa semakin tinggi utang maka 

semakin tinggi nilai perusahaan dikarenakan bunga dari utang bisa menghemat 
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biaya pajak perusahaan. Namun dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

keputusan pendanaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. yang 

artinya perusahaan yang menggunakan utang tidak memiliki pengaruh atau 

dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti tidak sesuai 

dengan teori MM dengan pajak yang mengatakan perusahaan yang menggunakan 

utang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan utang. 

Tetapi sesuai dengan teori MM tanpa pajak yang mengatakan dimana perusahaan 

yang menggunakan utang atau perusahaan yang tidak menggunakan utang 

dianggap sama saja yaitu tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. MM 

berpendapat bahwa struktur modal (keputusan pendanaan) tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. Tetapi tingakat keuntungan dan tingakat resiko (keputusan 

investasi) yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang berarti bahwa 

keputusan pendanaan utang tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

2. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 Berdasarkan dari hasil uji parsial pada variabel kebijakan dividen memiliki 

nilai koefisien sebesar 5,140 dengan nilai signifikan sebesar 0,002 atau < 0,05 

yang berarti bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan atau hipotesis 2 diterima. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 

penelitian yaitu bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.  

 Kebijakan dividen dalam penelitian ini diproxykan dengan menggunakan 

Divident Payout Ratio yang membandingkan antara dividen yang dibagikan 
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dengan jumlah EPS yang didapat perusahaan. Yang artinya jika perusahaan 

membayar dividen yang tinggi maka akan manarik perhatian investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan, dan investor juga akan beranggapan bahwa jika 

dividennya tinggi maka perusahaan memiliki prospek yang baik dimasa 

mendatang, memperoleh laba yang baik, sehingga akan berdampak baik bagi 

perusahaan dengan kata lain akan meningkatkan nilai perusahaan. Dan dividen 

yang tinggi juga akan memberikan isyarat atau sebagai sinyal kepada para 

investor yang mana investor lebih menyukai dividen dibanding capital gain 

dikarenakan dividen lebih pasti dibanding capital gain. Sehingga hipotesis 2 

diterima.  

 Hal ini juga didukung dengan Signalling Theory bahwa suatu kenaikan 

dividen merupakan suatu sinyal kepada investor bahwa manajemen perusahaan 

meramalkan suatu penghasilan yang baik dimasa mendatang. Jadi kenaikan 

dividen adalah signal yang diberikan perusahaan bahwa perusahaan memiliki 

prospek yang baik (MM dalam Birgham dan Houtson, 2012). 

 Dan hal ini juga didukung dengan Bird in the theory, jika dividen dibayar 

tingggi akan mengurangi ketidakpastian, berarti mengurangi resiko. Dimana 

banyak investor yang lebih menyukai pendapatan saat ini dibandingkan dengan 

pendapatan dimasa mendatang dikarenakan resiko yang lebih kecil. Karena 

pembayaran dividen diterima sekarang, sedangkan capital gain diterima dimasa 

mendatang, sehingga ketidakpastian dividen menjadi lebih kecil dibandingkan 

dengan capital gain. Sehingga investor lebih menyukai dividen yang memiliki 

resiko yang lebih kecil dibanding capital gain. Selain mengurangi ketidakpastian 
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dividen yang tinggi juga akan mengurangi terjadinya asimetri informasi. Dapat 

disimpulkan bahwa pembayaran dividen yang tinggi sangat mempengaruhi 

beberapa hal seperti, menjadi signal yang baik bagi investor, investor akan 

beranggapan perusahaan memiliki prospek yang baik, memiliki resiko yang lebih 

kecil dibanding capital gain, dan juga bisa mengurangi konflik keagenan antara 

manajer dan pemegang saham. Sehingga penentuan kebijakan dividen sangat 

penting bagi kebaikan perusahaan. 

3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

 Berdasarkan dari hasil uji parsial pada variabel profitabilitas memiliki nilai 

koefisien sebesar 10,400 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau < 0,05 yang 

berarti bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan atau hipotesis 3 diterima. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian 

yaitu bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 Profitabilitas dalam penelitian ini diproxykan dengan menggunakan ROE 

yaitu perbandingan laba bersih dengan ekuitas yang telah diinvestasi pemegang 

saham perusahaan (Van Horne dan Wachowicz, 2005:225). Dan ROE yang tinggi 

menggambarkan bahwa kinerja perusahaan baik. Jika kinerja perusahaan baik 

maka akan menghasilkan kuntungan yang baik juga, dengan begitu harga saham 

perusahaan juga akan naik. Dan jika harga saham perusahaan naik maka 

permintaan akan saham juga akan meningkat sehingga nilai perusahaan juga akan 

meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah satu faktor yang 

sangat berpengaruh dalam keberlangsungan perusahaan. Dimana, tujuan utama 

dari perusahaan adalah profitabilitas. 



41 
 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2010), 

Pakpahan (2010), Wirajaya dan Mahatma (2013), Wahyuni dkk. (2013), dan 

Mahendara dkk. (2012). 


