
57 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah Perusahaan Non 

Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 yang 

diakses langsung melalui web resmi Bursa efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.co.id dan disurvai oleh The Indonesian Institute for Corporate 

Governance (IICG) dengan periode pengamatan tahun 2010-2014, 

sehingga diperoleh 39 sampel perusahaan yang akan diteliti. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh melalui laporan tertulis berupa laporan keuangan 

perusahaan yang tercatat dan diperoleh dari web resmi Bursa Efek 

Indonesia. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang terdaftar di Indonesian Institute for Corporate 

Governance (IICG) tahun 2010-2014. 

2. Perusahaan non keuangan yang telah memperoleh skor Corporate 

Governance Perception Index yang diberikan oleh IICG tahun 2010-

2014. 

3. Perusahaan yang membagikan kas deviden dari tahun 2010-2014. 

http://www.idx.co.id/
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4. Tersedia laporan keuangan perusahaan secara lengkap tahun 2010-

2014. 

Dari kriteria tersebut, maka dapat dibuat kedalam suatu tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1 

Prosdur Pemilihan Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan yang memperoleh skor Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) yang diberikan 

oleh Indonesian Institute for Corporate Governance 

(IICG) tahun 2010-2014 

171 

2 Perusahaan yang tidak listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 

(70) 

3 Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (45) 

4 Perusahaan yang tidak membagikan dividen tahun 

2010-2014 

(16) 

5 Data outlier (1) 

 Jumlah 39 

 

Penelitian ini menggunakan lima variabel independn, yaitu 

profitabilitas (ROE), keputusan investasi (CPA/BVA), keputusan 

pendanaan (DER), kebijakan dividen (DPR), dan good corporate 

governance (GCG), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini 
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adalah nilai perusahaan (PBV). Deskriptif variabel atas data yang 

dilakukan selama lima tahun penelitian yaitu tahun 2010-2014, terdiri dari 

39 data. Data tersebut diperoleh dari majalah SWA, website Bursa Efek 

Indonesia (BEI), yahoo finance, serta dari berbagai sumber-sumber lain 

yang dapat mendukung penelitian ini. 

1. Analisis Deskriptif Sebelum Casewise Diagnotics 

Analisis deskriptif dapat dilakukan untuk memberikan gambaran 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik 

deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, nilai 

minimum, nilai maximum, dan range. Berikut ini adalah ringkasan hasil 

analisis deskriptif dari variabel profitabilitas (ROE), keputusan investasi 

(CPA/BVA), keputusan pendanaan (DER), kebijakan dividen (DPR), dan 

good corporate governance (GCG) yang disajikan dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Deskriptive Statistics Sebelum Casewise Diagnotics 

 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ROE 40 ,03206 ,52257 ,2042203 ,10174556 

CPA_BVA 40 ,01949 ,36045 ,1553830 ,07435901 

DER 40 ,23448 5,17241 1,0339148 ,99853405 

DPR 40 ,04119 1,02767 ,4229847 ,20507408 

GCG 40 66,51000 90,66000 81,7060000 6,32273910 

PBV 40 ,10560 7,73466 2,8094310 1,37275009 

Valid N 

(listwise) 
40         

 

 Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 10) 
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Berdasarkan dari hasil pengolahan data pada tabel 4.2 diatas 

dijelaskan bahwa N atau jumlah data pengamatan pada perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 

yang valid adalah 40 perusahaan. Rasio nilai perusahaan yang ditunjukkan 

oleh proksi Price to Book Value (PBV) yaitu harga saham per lembar 

saham dibagi nilai buku per lembar saham. Berdasarkan tabel 4.2, hasil uji 

statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,10560 dan nilai 

maximum sebesar 7,73466. Nilai standar deviasi menunjukkan angka 

sebesar 1,37275009 lebih besar dari nilai rata-rata dari PBV yaitu sebesar 

2,8094310. 

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Equity 

(ROE) yaitu laba setelah pajak dibagi total ekuitas. Berdasarkan tabel 4.2, 

hasil uji statistik deskriptif besarnya ROE dari 40 sampel perusahaan non 

keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 0,03206 dan nilai maximum 

sebesar 0,52257, nilai rata-rata sebesat 0,2042203 dengan standar deviasi 

menunjukkan angka sebesar 0,10174556. 

Variabel keputusan investasi yang diproksikan dengan Capital 

Expenditure to Book Value of Asset (CPA/BVA) yaitu pertumbuhan aktiva 

dibagi total aktiva tahun X. Berdasarkan tabel 4.2, hasil uji statistik 

deskriptif besarnya CPA/BVA dari 40 sampel perusahaan non keuangan 

mempunyai nilai minimum sebesar 0,01949 dan nilai maximum sebesar 

0,36045, nilai rata-rata sebesar 0,1553830 dengan standar deviasi 

menunjukkan angka sebesar 0,07435901. 
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Variabel keputusan pendanaan yang diproksikan dengan Debt to 

Equity Ratio (DER) yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Berdasarkan 

tabel 4.2, hasil uji statistik deskriptif besarnya DER dari 40 sampel 

perusahaan non keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 0,23448 dan 

nilai maximum sebesar 5,17241, nilai rata-rata sebesar 1,0339148 dengan 

standar deviasi menunjukkan angka sebesar 0,99853405. 

Variabel kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend 

Payout Ratio (DPR) yaitu dividen per lembar saham dibagi laba per 

lembar saham. Berdasarkan tabel 4.2, hasil uji statistik deskriptif besarnya 

DPR dari 40 sampel perusahaan non keuangan mempunyai nilai minimum 

sebesar 0,04119 dan nilai maximum sebesar 1,02767, nilai rata-rata 

sebesar 0,4229847 dengan standar deviasi menunjukkan angka sebesar 

0,20507408. 

Variabel good corporate governance yang diproksikan dengan 

GCG yaitu skor Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang 

diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). 

Berdasarkan tabel 4.2, hasil uji statistik deskriptif besarnya GCG dari 40 

sampel perusahaan non keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 

66,51000 dan nilai maximum sebesar 90,66000, nilai rata-rata sebesar 

81,7060000 dengan standar deviasi menunjukkan angka sebesar 

6,32273910. 
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2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Sebelum Casewise Diagnotics 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Sebelum Casewise Diagnotics 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) -,341 2,631   -,130 ,898 

  ROE ,406 ,218 ,323 1,865 ,071 

  CPA_BVA -,168 ,186 -,149 -,902 ,374 

  DER -,166 ,164 -,171 -1,010 ,319 

  DPR -,020 ,185 -,018 -,108 ,915 

  GCG ,446 1,362 ,052 ,328 ,745 

a  Dependent Variable: PBV 

Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 11) 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, dapat dibentuk 

sebuah persamaan, yaitu: 

PBV = -0,314 + 0,406ROE – 0,168CPA/BVA – 0,166DER – 0,020DPR + 

0,446GCG 

Keterangan: 

PBV  = Nilai Perusahaan 

ROE  = Profitabilitas 

CPA/BVA = Keputusan Investasi 

DER  = Keputusan Pendanaan 

DPR  = Kebijakan Dividen 

GCG  = Good Corporate Governance 

Dari persamaan uji regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat nilai konstanta sebesar -

0,314. 

b. Variabel profitabilitas (ROE) memiliki koefisien regresi sebesar 

0,406. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

c. Variabel keputusan investasi (CPA/BVA) memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,168. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

d. Variabel keputusan pendanaan (DER) memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,166. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa keputusan 

pendanaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

e. Variabel kebijakan dividen (DPR) memiliki koefisien regresi sebesar -

0,020. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

f. Variabel good corporate governance (GCG) memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,446. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa 

good corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum Casewise Diagnotics 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) ,745 1,476   ,505 ,617 

  ROE ,222 ,122 ,257 1,818 ,078 
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  CPA_BVA ,220 ,104 ,284 2,107 ,043 

  DER ,484 ,092 ,728 5,266 ,000 

  DPR -,013 ,104 -,017 -,129 ,898 

  GCG -,091 ,764 -,016 -,119 ,906 

a  Dependent Variable: ABS_RESID1 

Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 12) 

Berdasarkan tabel 4.4 dari hasil pengujian heteroskedastisitas 

dengan menggunakan uji glejser diketahui bahwa variabel keputusan 

investasi (CPA/BVA) dan keputusan pendanaan (DPR) berpengaruh 

terhadap variabel nilai perusahaan (PBV). Hasil tersebut dapat dilihat dari 

nilai signifikansi α < 0,05, sehingga regresi ini mengandung 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi α > 0,05. 

Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas 

adalah dengan mnetransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang 

hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif, atau dapat juga 

dilakukan dengan membagi semua variabel yang mengalami gangguan 

heteroskedastisitas (Ietje dan Agus, 2015). 

Tabel 4.5 

Casewise Diagnostics(a) 

 

Case Number 

Std. 

Residual PBV 

Predicted 

Value Residual 

14 -4,201 -,97632 ,2145756 -1,19089564 

   a  Dependent Variable: ABS_RESID1 

Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 13) 
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B. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dapat dilakukan untuk memberikan gambaran 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik 

deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, nilai 

minimum, nilai maximum, dan range. Berikut ini adalah ringkasan hasil 

analisis deskriptif dari variabel profitabilitas (ROE), keputusan investasi 

(CPA/BVA), keputusan pendanaan (DER), kebijakan dividen (DPR), dan 

good corporate governance (GCG) yang disajikan dalam tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

 Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ROE 39 ,03206 ,52257 ,2047267 ,10302454 

CPA_BVA 39 ,01949 ,36045 ,1543956 ,07506496 

DER 39 ,23448 3,93442 ,9277995 ,74902462 

DPR 39 ,04119 1,02767 ,4261626 ,20675475 

GCG 39 66,51000 90,66000 81,8194872 6,36398665 

PBV 39 ,95144 7,73466 2,8787600 1,31784427 

Valid N 

(listwise) 
39         

Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 14) 

Berdasarkan dari hasil pengolahan data pada tabel 4.6 diatas 

dijelaskan bahwa N atau jumlah data pengamatan pada perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 

yang valid adalah 39 perusahaan. Rasio nilai perusahaan yang ditunjukkan 

oleh proksi Price to Book Value (PBV) yaitu harga saham per lembar 

saham dibagi nilai buku per lembar saham. Berdasarkan tabel 4.6, hasil uji 
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statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,95144 dan nilai 

maximum sebesar 7,73466. Nilai standar deviasi menunjukkan angka 

sebesar 1,31784427 lebih besar dari nilai rata-rata dari PBV yaitu sebesar 

2,8787600. 

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Equity 

(ROE) yaitu laba setelah pajak dibagi total ekuitas. Berdasarkan tabel 4.6, 

hasil uji statistik deskriptif besarnya ROE dari 39 sampel perusahaan non 

keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 0,03206 dan nilai maximum 

sebesar 0,52257, nilai rata-rata sebesat 0,2047267 dengan standar deviasi 

menunjukkan angka sebesar 0,10302454. 

Variabel keputusan investasi yang diproksikan dengan Capital 

Expenditure to Book Value of Asset (CPA/BVA) yaitu pertumbuhan aktiva 

dibagi total aktiva tahun X. Berdasarkan tabel 4.6, hasil uji statistik 

deskriptif besarnya CPA/BVA dari 39 sampel perusahaan non keuangan 

mempunyai nilai minimum sebesar 0,01949 dan nilai maximum sebesar 

0,36045, nilai rata-rata sebesar 0,1543956 dengan standar deviasi 

menunjukkan angka sebesar 0,07506496. 

Variabel keputusan pendanaan yang diproksikan dengan Debt to 

Equity Ratio (DER) yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Berdasarkan 

tabel 4.6, hasil uji statistik deskriptif besarnya DER dari 39 sampel 

perusahaan non keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 0,23448 dan 
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nilai maximum sebesar 3,93442, nilai rata-rata sebesar 0,9277995 dengan 

standar deviasi menunjukkan angka sebesar 0,74902462. 

Variabel kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend 

Payout Ratio (DPR) yaitu dividen per lembar saham dibagi laba per 

lembar saham. Berdasarkan tabel 4.6, hasil uji statistik deskriptif besarnya 

DPR dari 39 sampel perusahaan non keuangan mempunyai nilai minimum 

sebesar 0,04119 dan nilai maximum sebesar 1,02767, nilai rata-rata 

sebesar 0,4261626 dengan standar deviasi menunjukkan angka sebesar 

0,20675475. 

Variabel good corporate governance yang diproksikan dengan 

GCG yaitu skor Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang 

diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). 

Berdasarkan tabel 4.6, hasil uji statistik deskriptif besarnya GCG dari 39 

sampel perusahaan non keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 

66,51000 dan nilai maximum sebesar 90,66000, nilai rata-rata sebesar 

81,8194872 dengan standar deviasi menunjukkan angka sebesar 

6,36398665. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi dalam analisis regresi linier berganda. Pengujian asumsi klasik 

bertujuan untuk menghasilkan model regresi yang baik. Model regresi 
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yang diperoleh harus berdistribusi normal dan terbebas dari gejala 

autokorelasi, multikolonearitas, dan heteroskedastisitas. 

 a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel dependen, variabel independen, atau keduanya 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data residual dilakukan 

menggunakan uji statistik non-parametrik One Sample Kolmogrov-

Smirnov (K-S). Uji K-S untuk menguji normalitas data residual, apabila 

nilai signifikansi uji K-S lebih besar dari 0,05 (α= 5%) berarti data 

berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Hasil uji normalitas pada penelitian 

ini ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  Unstandardized Residual 

N 39 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
,0000000 

  Std. Deviation ,13876380 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
,082 

  Positive ,069 

  Negative -,082 

Kolmogorov-Smirnov Z ,511 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,957 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 15) 
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Berdasarkan tabel 4.7 One Sample Kolmogrov-Smirnov diketahui 

total data dalam penelitian ini adalah 39 data dengan signifikansi sebesar 

0,957 lebih besar dari α= 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa data 

residual berdistribusi normal, sehingga model regresi tersebut memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolonearitas 

Menurut Ghozali (2009), uji multikolonearitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang 

tinggi atau sempurna antar variabel bebas atau independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolonearitas adalah 

mempunyai nilai tolerance ˃ 0,10 dan mempunyai nilai VIF < 10. Hasil 

uji multikolonearitas dapat dilihat melalui tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolonearitas 

Variabel 

Independen 

Collinearity 

Statistics Keterangan 

  Tolerance VIF   

ROE 0,744 1,344  Tidak Ada Multikolonearitas 

CPA/BVA 0,819 1,221  Tidak Ada Multikolonearitas 

DER 0,755 1,325  Tidak Ada Multikolonearitas 

DPR 0,877 1,140  Tidak Ada Multikolonearitas 

GCG 0,919 1,088  Tidak Ada Multikolonearitas 

   Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 16) 

Berdasarkan tabel 4.8, hasil uji multikolonearitas terlihat bahwa 

kelima variabel independen yaitu ROE, CPA/BVA, DER, DPR, dan GCG 
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menunjukkan nilai tolerance kelima variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF 

kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolonearitas didalam model regresi, sehingga model dapat digunakan 

untuk memprediksi nilai perusahaan. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) 

pada periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi (Ghozali, 2011). Hasil 

uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watsons (DW-test). Nilai 

Durbin-Watson berada diantara du dan 4-du atau dl < d < 4-du 

menunjukkan model yang tidak terkena masalah autokorelasi. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,723(a) ,522 ,450 ,14890559 1,949 

 a  Predictors: (Constant), GCG, DER, DPR, CPA_BVA, ROE 

 b  Dependent Variable: PBV  

 Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 17) 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson 

dapat dilihat bahwa terdapat data sebanyak 39 sampel dengan nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,949. Nilai ini akan dibandingkan dengan tabel α 

5%, jumlah sampel (N) 39 dan jumlah variabel (k=5), maka didapatkan 

nilai tabel Durbin-Watson du= 1,789. 
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Dari nilai Durbin-Watson yang didapat sebesar 1,949, maka dapat 

disimpulkan bahwa du < dw < 4-du dengan nilai 1,789 < 1,939 < 2,211, 

sehingga dalam model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi. 

 d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data 

mempunyai varian yang sama atau data mempunyai varian yang tidak 

sama. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser 

yang digunakan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

a

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: ABS_RESID2 

 Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 18) 

Berdasarkan tabel 4.10 dari hasil pengujian heteroskedastisitas 

dengan menggunakan uji glejser diketahui bahwa variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. 

Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi α > 0,05, sehingga 

regresi ini tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) -,292 ,852   -,343 ,734 

  ROE -,100 ,072 -,267 -1,401 ,171 

  CPA_BVA ,039 ,062 ,117 ,641 ,526 

  DER -,013 ,061 -,041 -,219 ,828 

  DPR -,072 ,059 -,214 -1,215 ,233 

  GCG ,169 ,439 ,066 ,385 ,703 
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D. Uji Regresi Linier Berganda 

Menurut Ghozali (2012), analisis regresi linier berganda bertujuan 

untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-

rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang 

diketahui. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh profitabilitas, keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen, dan good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2014. Hasil uji regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  Dependent Variable: PBV 

 Sumber: data diperoleh dengan SPSS 16.0 (Lampiran 19) 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, dapat dibentuk 

sebuah persamaan, yaitu: 

PBV= 1,455 + 0,662ROE + 0,068CPA/BVA + 0,317DER + 

0,044DPR – 0,223GCG 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) 1,455 1,395   1,043 ,304 

  ROE ,662 ,117 ,786 5,633 ,000 

  CPA_BVA ,068 ,101 ,090 ,676 ,503 

  DER ,317 ,100 ,440 3,173 ,003 

  DPR ,044 ,097 ,058 ,453 ,653 

  GCG -,223 ,719 -,039 -,310 ,758 
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Keterangan: 

PBV  = Nilai Perusahaan 

ROE  = Profitabilitas 

CPA/BVA = Keputusan Investasi 

DER  = Keputusan Pendanaan 

DPR  = Kebijakan Dividen 

GCG  = Good Corporate Governance 

Dari persamaan uji regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat nilai konstanta sebesar 

1,453. 

b. Variabel profitabilitas (ROE) memiliki koefisien regresi sebesar 

0,660. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

c. Variabel keputusan investasi (CPA/BVA) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,055. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

d. Variabel keputusan pendanaan (DER) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,316. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa keputusan 

pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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e. Variabel kebijakan dividen (DPR) memiliki koefisien regresi sebesar 

0,043. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

f. Variabel good corporate governance (GCG) memiliki koefisien 

regresi sebesar -0,231. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa 

good corporate governance berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

E. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji masing-masing variabel independen 

(ROE, CPA/BVA, DER, DPR, dan GCG) secara individu apakah 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (PBV) atau tidak, atau 

uji t digunakan untuk mengetahui tingginya derajat satu variabel X 

terhadap variabel Y jika variabel X yang lain dianggap konstan. 

Hasil pengujian uji t menggunakan data setelah transformasi 

karena pada uji asumsi klasik ada pengujiannya yang tidak lolos yaitu 

pada uji heteroskedastisitas, sehingga pengujian dapat diteruskan dengan 

transformasi data. Hasil uji t setelah data ditransformasi dengan 

menggunakan SPSS versi 16.0 dapat dilihat di tabel 4.11. Uji secara 

parsial ditunjukkan pada tabel 4.11. 

1) Pengujian hipotesis 1 

H1 =  Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 
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Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 411, memiliki t 

hitung sebesar 5,633 dengan koefisien positif dan signifikansi 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

digunakan (α= 0,05). Dengan demikian, penelitian ini mendukung 

hipotesis pertama yang menyatakan profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

2) Pengujian hipotesis 2 

H2 = keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11, memiliki t 

hitung sebesar 0,676 dengan koefisien positif dan signifikansi 

sebesar 0,503 yang lebih besar dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan (α= 0,05). Dengan demikian, penelitian ini tidak 

mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

3) Pengujian hipotesis 3 

H3 = keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11, memiliki t 

hitung sebesar 3,173 dengan koefisien positif dan signifikansi 

sebesar 0,003 yang lebih kecil dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan (α= 0,05). Dengan demikian, penelitian ini mendukung 
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hipotesis kedua yang menyatakan bahwa keputusan investasi  

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

4) Pengujian hipotesis 4 

H4 = kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11, memiliki t 

hitung sebesar 0,453 dengan koefisien positif dan signifikansi 

sebesar 0,653 yang lebih besar dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan (α= 0,05). Dengan demikian, penelitian ini tidak 

mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa keputusan 

investasi  berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

5) Pengujian hipotesis 5 

H5 = good corporate governance berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11, memiliki t 

hitung sebesar -0,310 dengan koefisien negatif dan signifikansi 

sebesar 0,758 yang lebih besar dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan (α= 0,05). Dengan demikian, penelitian ini tidak 

mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa keputusan 

investasi  berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Uji F 

Uji F pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-
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sama terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis uji F ini digunakan 

untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel independen 

mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Hasil 

uji F  dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji F 

Model   

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression ,800 5 ,160 7,213 ,000(a) 

  Residual ,732 33 ,022     

  Total 1,531 38       

a  Predictors: (Constant), GCG, DER, DPR, CPA_BVA, ROE 

   b  Dependent Variable: PBV 

 Sumber: data diolah dengan SPSS 16.0 (Lampiran 21) 

Hasil pengujian uji F pada tabel 4.12, menunjukkan bahwa model 

persamaan ini memiliki nilai F hitung sebesar 7,213 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 

α= 0,05 atau 5%, sehingga menunjukkan bahwa nilai perusahaan (PBV)  

dapat dijelaskan oleh profitabilitas (ROE), keputusan investasi 

(CPA/BVA), keputusan pendanaan (DER), kebijakan dividen (DPR), dan 

good corporate governance (GCG). Dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen yang meliputi profitabilitas (ROE), keputusan investasi 

(CPA/BVA), keputusan pendanaan (DER), kebijakan dividen (DPR), dan 

good corporate governance (GCG) dalam penelitian ini bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan (PBV). 
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3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Koefisien determinasi (R2) berfungsi untuk mengukur seberapa 

besar perubahan atau variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

perubahan variabel independen. Hasil pengujian koefisien determinasi 

dapat dilihat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,723(a) ,522 ,450 ,14890559 

   a  Predictors: (Constant), GCG, DER, DPR, CPA_BVA, ROE 

   b  Dependent Variable: PBV 

 Sumber: data diolah dengan SPSS 16.0 (Lampiran 22) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13, diperoleh nilai 

adjusted (R2) sebesar 0,450. Hal ini menunjukkan bahwa 45% variabel 

dependen yaitu nilai perusahaan (PBV) dipengaruhi oleh variabel 

independen yaitu profitabilitas (ROE), keputusan investasi (CPA/BVA), 

keputusan pendanaan (DER), kebijakan dividen (DPR), dan good 

corporate governance (GCG), sedangkan sisanya sebesar 55% dijelaskan 

oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan (PBV). 

F. Pembahasan (Interprestasi) 

Penelitian ini menguji variabel independen yaitu profitabilitas 

(ROE), keputusan investasi (CPA/BVA), keputusan pendanaan (DER), 

kebijakan dividen (DPR), dan good corporate governance (GCG) terhadap 

variabel dependen yaitu nilai perusahaan (PBV). Berikut ini penjelasan 

dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen: 
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a. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Hipotesis pertama menguji pengaruh profitabilitas (ROE) 

terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Hasil tersebut mencerminkan antara pengaruh yang signifikan 

antara variabel profitabilitas dengan variabel nilai perusahaan. Hal ini 

menjelaskan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan 

maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Kemampuan 

perusahaan yang tinggi dapat menaikkan nilai perusahaan. Dengan hal 

ini, maka para investor akan memperhatikan profitabilitas suatu 

perusahaan sebagai pertimbangan keputusan investasi, hasil tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wirajaya, 

2013. Berdasarkan teori sinyal menyatakan bahwa profitabilitas yang 

tinggi maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

tinggi dapat memberikan sinyal positif kepada para investor sehingga 

harga saham perusahaan akan naik, ketika harga saham naik, investor 

akan berinvestasi ke perusahaan tersebut, karena investor akan 

mendapatkan return yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

b. Pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 

Hipotesis kedua menguji pengaruh keputusan investasi 

(CPA/BVA) terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil analisis 
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menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil yang diperoleh ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi dan 

Pawestri (2006), yaitu keputusan investasi tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Keputusan investasi yang tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu 

memaksimalkan investasi yang dilakukan, sehingga laba yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan investor. Oleh karena itu, 

semakin tinggi keputusan investasi tidak memiliki dampak yang 

signifikan terhadap meningkatnya nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat ditingkatkan melalui pengeluaran-

pengeluaran investasi yang ditetapkan manajemen dimasa mendatang. 

Akan tetapi, pada kenyataannya pengeluaran investasi tidak 

memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan akan 

tumbuh dimasa mendatang, hal ini dilakukan pengeluaran investasi 

yang dilakukan bersifat jangka panjang. 

Perusahaan berharap dengan mengeluarkan investasi, investor 

akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, sehingga akan 

meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. 

Namun, pada kenyataannya pengeluaran investasi yang diharapkan 

akan meningkatkan laba perusahaan tidak dapat dilihat dalam jangka 

waktu pendek. Perusahaan dapat melihat return dari investasi yang 
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dilakukan setelah lima atau sepuluh tahun kedepan. Risiko investasi 

yang akan ditanggung dimasa mendatang, sesuai dengan besaran 

investasi yang dilakukan, sehingga mempengaruhi kepercayaan 

investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu, keputusan investasi yang tinggi tidak mampu untuk 

meningkatkan nilai saham sebagai indikator nilai perusahaan. 

c. Pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan 

Hipotesis ketiga menguji pengaruh keputusan pendanaan 

(DER) terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil analisis menunjukkan 

bahwa keputusan pendanaan (DER) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gustiandika dan 

Hadiprajitno (2012), yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Keputusan pendanaan yang tinggi akan meningkatkan nilai 

perusahaan sebagai indikator nilai perusahaan. Berdasarkan teori 

pecking order, perusahaan yang memiliki rasio Debt Equity Ratio 

(DER) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih 

mengutamakan menggunakan hutang dibanding modal sendiri. Rasio 

DER yang tinggi dari sebuah perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, sehingga perusahaan 

dipercaya oleh pihak ketiga untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini 

sesuai dengan signalling theory yang menyatakan bahwa hutang yang 
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tinggi akan memberikan sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan 

memiliki prestasi yang baik dan selanjutnya berdampak langsung 

terhadap harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Menurut 

agency theory, hutang juga dapat mengurangi konflik keagenan, 

karena ketika hutang sebuah perusahaan tinggi, maka manajer 

berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan agar dapat melunasi 

hutang-hutangnya. Sehingga, akan membuat manajer lebih fokus 

untuk meningkatkan laba perusahaan dan kemakmuran pemegang 

saham yang menjadi tujuan prinsipal atau investor. 

d. Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

Hipotesis keempat menguji pengaruh kebijakan dividen (DPR) 

terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2011), yang menyatakan 

bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh postif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan dividend irrelevancy theory menyatakan bahwa 

besar kecilnya dividen tidak mempengaruhi harga saham, karena 

investor tidak mengharapkan dividen tunai melainkan mengharapkan 

pertumbuhan perusahaan sehingga capital gain meningkat. Jika 

prospek perusahaan dimasa mendatang baik, maka perusahaan 

meningkatkan dividen yang dibayarkan, sebaliknya jika prospek 
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perusahaan dimasa mendatang menurun, maka perusahaan akan 

menurunkan pembayaran dividen. Peningkatan atau penurunan 

dividen akan berdampak pada risiko perusahaan. Risiko perusahaan 

akan meningkat apabila perusahaan tidak dapat membayar dividen 

atau menurunnya pembayaran dividen, sebaliknya risiko perusahaan 

akan menurun jika perusahaan membayarkan dividen lebih tinggi. 

Berdasarkan penelitian ini, kebijakan dividen tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

e. Pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan 

Hipotesis keempat menguji good corporate governance (GCG) 

terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

good corporate governance berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini didukungoleh penelitian 

terdahulu oleh Sumarno (2010) yang menyatakan bahwa good 

corporate governance berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem 

yang dapat mengatur dan mengendalikan kinerja perusahaan, sehingga 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. Good Corporate Governance 

(GCG) yang diukur menggunakan skor CGPI yang dikeluarkan oleh 

IICG merupakan sebuah ukuran untuk melihat apakah perusahaan-

perusahaan di Indonesia sudah menerapkan GCG dengan benar. IICG 
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merupakan lembaga yang memberikan rating kepada perusahaan-

perusahaan dari yang sangat terpercaya sampai cukup terpercaya. 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 

tidak signifikan karena dimungkinkan praktik GCG pada perusahaan 

memang dilaksanakan, akan tetapi implementasinya masih belum 

diterapkan oleh perusahaan secara penuh sesuai dengan prinsip-

prinsip GCG atau bisa dikatakan bahwa praktik GCG dilaksanakan 

oleh perusahaan hanya untuk formalitas saja (Sumarno, 2010). 

 

 


