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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

     Pada bab ini menjelaskan gambaran hasil penelitian beserta hipotesis 

dengan pembahasan pada bagian akhir. Hasil penelitian dan pembahasan ditampilkan 

secara sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan alat bantu yakni perangkat lunak 

SPSS versi 15.0. Adapun penjelasan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai 

berikut ini: 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

        Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun penelitian mencakup data pada tahun 

2013-2105, hal ini dimaksudkan agar lebih mencerminkan kondisi saat ini.. 

Berdasarkan metode purposive sampling yang telah ditetapkan pada bab III, maka 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 25 perusahaan manufaktur yang memenuhi 

kriteria. Adapun prosedur pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. 1. Prosedur Pemilihan Sampel 

No Kriteria sampel  Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang masuk dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI)) tahun 2013-2015 

424 

2 Perusahaan yang  tidak profit selama tahun penelitian 

2013-2015 

(174) 

3 Perusahaan yang tidak mempunyai salah satu elemen 

yang dibutuhkan untuk perhitungan variabel 

penelitian tahun 2013-2015 

(175) 

5 TOTAL SAMPEL (selama 2013-2015) 75 

6 Data Outlier (19) 

7 Jumlah data sampel yang diolah 56 

Sumber: Data diolah peneliti. 

B. Uji Kualitas Data 

1. Analisis Statik Deskriptif 

  Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar deviation) dari variabel 

independen dan variabel dependen. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam Tabel 

4.2. 

Tabel 4. 2. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Y 

56 ,30763 
25024179,

25041 

447400,

969171

1 

3343923,

17381492 

SM 
56 ,15807 7,44112 

1,40747

34 

1,589384

29 

KM 
56 ,00400 89,79000 

24,1516

964 

25,91023

298 

KI 
56 1,96000 90,03000 

33,7078

393 

23,70537

002 
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KEPIN 
56 -1,68420 

35306,799

12 

645,724

0150 

4716,006

85713 

Valid N 

(listwise) 
56         

     Sumber : Output SPSS 15.0 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 56 

sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut: Variabel Nilai Perusahaan 

(Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,30763; nilai maksimum sebesar 25024179,25 

nilai rata-rata (mean) sebesar 447400,96 dan simpangan baku (standar deviation) 

sebesar 3343923,1738 

Variabel Struktur Modal (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,15807; nilai 

maksimum sebesar 7,44112; nilai rata-rata (mean) sebesar 1,4074734 ; dan simpangan 

baku (standar deviation) sebesar 1,58938429. Variabel Struktur Kepemilikan 

Manajerial (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,00400; nilai maksimum sebesar 

89,79000; nilai rata-rata (mean) sebesar 24,1516964; dan simpangan baku (standar 

deviation) sebesar 25,91023298. Variabel Struktur Kepemilikan Institusional (X3) 

memiliki nilai minimum sebesar 1,96000; nilai maksimum sebesar 90,03000; nilai 

rata-rata (mean) sebesar 33,7078393; dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 

23,70537002. Variabel Keputusan Investasi (X4) memiliki nilai minimum sebesar -

1,68420; nilai maksimum sebesar 35306,7991 nilai rata-rata (mean) sebesar 

645,7240150; dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 4716,00685713. 
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2. Analisis Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

    Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-

Sample Kolmogorov Smirnov Test. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 4.3 

Tabel 4. 3. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  

Unstandardi

zed Residual 

N 56 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 7368,25313

149 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,164 

Positive ,068 

Negative -,164 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,224 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,100 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS 15.0 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

sebesar 0,100 >  (0,05). Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Indonesia 

berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah antara variabel pengganggu 

masing-masing variabel saling mempengaruhi dalam model regresi. Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan DW (Durbin-

Watson). Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4  

                            Uji Autokorelasi 

 Durbin-Watson 

Model Summary(b) 
 

Model Durbin-Watson 

1 1,942 
a  Predictors: (Constant), LagKEPINI, LagSM, LagKM, LagKI 
b  Dependent Variable: LagY 

Sumber : Output SPSS 15.0 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 1,942. Nilai 

DW berada diantara nilai DU 1,7240 dan (4-DL) 2,5864 yang menunjukkan tidak 

adanya autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan data sampel pada penelitian tidak 

terjadi autokolerasi. 

c. Uji Multikolinearitas 

     Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar 

variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas dalam penelitian 

dapat dilihat dari nilai Tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji 

multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 
 Coefficients(a) 
 
 

Mode

l   Collinearity Statistics 

    Tolerance VIF 

1 (Constant)     

  SM ,890 1,124 

  KM ,879 1,138 

  KI ,820 1,219 

  KEPIN ,968 1,033 
 
 

a  Dependent Variable: Y 

     Sumber : Output SPSS 15.0 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa VIF masing-masing variabel ≤ 

10. Struktur Modal (X1) sebesar 1,124; Kepemilikan Manajerial (X2) 1,138; 

Kepemilikan Institusional (X3) sebesar 1,219; dan Keputusan Investasi (X4) 1,033. 

Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian di Indonesia tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

     Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model 

regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas 

     Coefficientsa 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

Dependent Variable: absres_12 

                    Sumber : Output SPSS 15.0 

 

   Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-

masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari  (0,05). SM sebesar 

0,949; Struktur Kepemilikan Manajerial sebesar 0,541; Struktur Kepemilikan 

Institusional sebesar 0,271; Keputusan Investasi 0,166. Jadi, dapat disimpulkan data 

pada penelitian di Indonesia tidak terjadi heteroskedastisitas. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)  

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

    Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil uji 

koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.7 

 

 

 

 

 

  Tabel 4.7 

     Uji Koefisien Determinasi 

            Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 1,000(a) 1,000 1,000 7651,75038552 

Model   Sig. 

   

1 (Constant) ,002 

  SM ,949 

  KM ,541 

  KI ,271 

  KEPIN ,166 
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a  Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3 
b  Dependent Variable: Y 

Sumber : Output SPSS 15.0 

 

   Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi 

(Adjusted R2) adalah 1,000 atau 100%, hal ini menunjukkan bahwa nilai 

perusahaan sebesar 100%  oleh Struktur Modal (X1), Struktur Kepemilikan 

Manajerial(X2), Struktur Kepemilikan Institusional (X3), dan Keputusan Investasi 

(X4). 

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

   Uji signifikan simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap 

variabel dependen dalam model penelitian. Hasil uji signifikan simultan (Uji F) 

ditunjukkan pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 

Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

                                      ANOVAb 
              ANOVA(b) 

Mode

l   

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 614997

234567

223,000 

4 
1537493086

41805,900 

262598

1,024 
,000(a) 

  Residual 298601

3482,08

1 

51 
58549283,96

2 
    

  Total 615000

220580

705,000 

55       

                            a  Predictors: (Constant), SM(X1),KM(X2),KI(X3),KEPIN(X4) 
                            b  Dependent Variable: Y 
 
 
 
 

  Berdasarkan Tabel 4.8 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 2625981 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000 <  (0,05). Jadi, variabel independen (Struktur 
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Modal, Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, dan 

Keputusan Investasi berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Nilai Perusahaan). 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk menguji apakah variabel independen 

mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam model 

penelitian. Hasil uji parsial (Uji t) dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.9. 

 

     Tabel 4.9 

                                                       Uji Parsial (Uji t) 

                                    Coefficientsa 

 

 Coefficients(a) 
 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Output SPSS 15.0 

 

       Berdasarkan  pengujian pada Tabel 4.9 dapat dirumuskan model regresi sebagai 

berikut: 

Y = -9839,803 – 221,999SM + 28,061KM – 28,994KI  + 709,053KEPIN 

 

 

 

A. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

  Hasil uji parsial Tabel 4.9 menunjukkan variabel struktur modal mempunyai nilai sig 

0.748 > 0.05 yang berarti varible struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) -

9839,80

3 

2304,81

4 
  -4,269 ,000 

  SM -

221,999 
688,107 ,000 -,323 ,748 

  KM 28,061 42,473 ,000 ,661 ,512 

  KI -28,994 48,064 ,000 -,603 ,549 

  KEPIN 
709,053 ,222 1,000 

3189,40

8 
,000 
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perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa struktur 

modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dinyatakan ditolak. 

B. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

 Hasil uji parsial menunjukan variabel struktur kepemilikan manajerial mempunyai 

nilai sig 0.512 > 0.05 yang berarti variabel struktur kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang 

menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dinyatakan ditolak. 

C. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

     Hasil uji parsial menunjukan variabel struktur kepemilikan institusional mempunyai 

nilai sig 0.549 > 0.05 yang berarti variabel struktur kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang 

menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dinyatakan ditolak. 

D. Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

     Hasil uji parsial menunjukan variabel keputusan investasi (X4) mempunyai nilai sig 

0.000 < 0.05 dan arah koefisien regresi positif 709,053 yang berarti variabel keputusan 

investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis keempat 

(H4) yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dinyatakan diterima. 

 

 

 

 

TABEL 4.10 

RINGKASAN SELURUH HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS  

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

Ditolak 
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H2 Struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Ditolak 

H3 Struktur kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ditolak 

H4 Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

Diterima 

 

D. Pembahasan  

a. Hubungan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. 

     Struktur modal dapat dilihat dari perbandingan antara modal eksternal jangka 

panjang dengan modal sendiri,yang mana merupakan aspek yang penting bagi setiap 

perusahaan karena mempunyai peran langsung terhadap laporan finansial 

perusahaan. Perusahaan dengan aktiva berwujud yang besar akan lebih tinggi 

proporsi hutangnya dibandingkan dengan dengan aktiva berwujud yang lebih kecil. 

Proporsi hutang yang lebih tinggi karena perusahaan yang hanya memiliki goodwill 

tanpa diimbangi oleh aktiva berwujud yang cukup akan sulit diprediksi. Hasil uji 

parsial menunjukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis pertama (H1).  

     Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Fernandes Moniaga (2013) dengan hasil struktur modal  berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Nilai Perusahaan. Namun hasil berbeda didapat pada penelitian 

yang dilakukan oleh Solihah dan Taswan (2002), dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa struktur modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

b. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan. 

Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham terbesar yang 

dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan 
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efektif dalam hal memonitoring aktivitas perusahaan. Hasil uji parsial menunjukkan 

bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis kedua (H2).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Dewi Kusuma Wardani dan Sri Hermuningsih (2011) dengan hasil struktur 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. 

Namun hasil berbeda didapat pada penelitian Verawaty, Citra Indah Merina, dan Irra 

Kurniawati ( 2013), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa struktru kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. 

c. Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

  Kepemilikan institusional merupakan suatu proporsi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh investor institusi. Institusi yang bertanggung jawab sebagai pemilik 

saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi. Hasil uji 

parsial menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis ketiga (H3).  

     Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Rina Susanti (2014) dengan hasil struktur kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. Namun hasil berbeda didapat pada 

penelitian Verawaty, Citra Indah Merina, dan Irra Kurniawati (2013), dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap variabel nilai perusahaan. 

 

d. Hubungan Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan. 

  Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan 

perusahaan, dimana nilai perusahaan dilihat dari keputusan investasi. Keputusan 
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investasi bertujuan untuk mendapatkan profit yang tinggi dengan resiko seminimal 

mungkin. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa keputusan investasil berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan yang berarti hasil penelitian mernerima hipotesis 

keempat (H4). 

  Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Norma Safitri dan Aniek Wahyuati (2015) dengan hasil keputusan investasi 

berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. Namun hasil berbeda didapat pada 

penelitian Safitri Lia Achmad (2014), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. 


