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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

berturut-turut tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2011-2014. Perusahaan yang menjadi objek penelitian dipilih dengan 

mengunakan metode purposive sampling. Hasil pemilihan sampel diperoleh 

sebanyak 75 perusahaan Adapun prosedur pemilihan sampel dapat dilihat 

pada table 4.1 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel Persamaan ke-1 

 

Keterangan 2011 2012 2013 2014 

Perusahaan manufaktur listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 133 135 138 143 

Perusahaan manufaktur berturut- turut 

tercatat selama periode  

2011-2014 di Bursa Efek Indonesia (BEI) 127 127 127 127 

Perusahaan manufaktur tidak berturut- 

turut memperoleh laba selama periode 

2011-2014 listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) (52) (52) (52) (52) 

Perusahaan manufaktur berturut- turut 

memperoleh laba selama periode 2011-

2014 listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 75 75 75 75 

Total Sampel  300 

Data Outlier (20) 

Total sampel 280 
       Sumber: Lampiran 1 
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Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh dari pemilihan sampel, persamaan 

regresi 1 total sampel sebanyak 75 perusahaan, dengan menggunakan periode 

amatan selama 4 tahun sehingga total sampel didapat 300 sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, dikurangi data outlier 20. Jadi total sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 280 sampel. Kemudian  

prosedur pemilihan sampel persamaan ke-2, dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2 

Prosedur Pemilihan Sampel Persamaan ke-2 

 

Keterangan 2011 2012 2013 2014 

Perusahaan manufaktur listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 133 135 138 143 

Perusahaan manufaktur berturut- turut 

tercatat selama periode  

2011-2014 di Bursa Efek Indonesia (BEI) 127 127 127 127 

Perusahaan manufaktur tidak berturut- 

turut memperoleh laba selama periode 

2011-2014 listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) (52) (52) (52) (52) 

Perusahaan manufaktur berturut- turut 

memperoleh laba selama periode 2011-

2014 listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 75 75 75 75 

Total Sampel  300 

Data Outlier (17) 

Total sampel 283 

Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan Table 4.2 menunjukan prosedur pemilihan sampel 

persamaan regresi 2 dengan total sampel sebanyak 75 perusahaan 

menggunakan periode amatan selama 4 tahun sehingga total sampel didapat 

300 sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, dikurangi data outlier 

17. Jadi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 283 

sampel. 
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B. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat gambaran dari variabel yang 

akan diteliti dari data sampel tersebut, yang dapat digambarkan dari nilai  

minimum, maksimum, mean, median dan standar deviasi agar mempermudah 

memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian analisis 

deskriptif. Hasil Statistik deskriptif  sebelum outlier dapat dilihat pada Tabel 

4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Sebelum Outlier  

 

KETERANGAN PBV DER ROA SIZE 

Mean 
 2,998986  1,094463  0,100076  6,352658 

Median 
 1,236138  0,759100  0,075766  6,276510 

Maximum 
 47,26924  16,81533  0,669091  8,304708 

Minimum  
 0,007510  0,108242  0,000580  4,942092 

Std. Dev 
 6,208199  1,332595  0,098369  0,704744 

Observations 
300 300 300 300 

Sumber : Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukan variabel nilai perusahaan (PBV) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,007510, nilai maksimum 

sebesar  47,26924, nilai rata-rata sebesar 2,998986, nilai median 1,236138 dan 

standard deviation 6,208199. Variabel Struktur Modal (DER) memiliki nilai 

minimum sebesar 0,108242, nilai maksimum sebesar  16,81533, nilai rata-rata 

sebesar 1,094463, nilai median 0,759100 dan  standard deviation  1,332595. 

Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,000580, nilai 

maksimum sebesar  0,669091, nilai rata-rata sebesar  0,100076, nilai 



46 
 

median 0,075766 dan standard deviation 0,098369. Variabel Size (Ukuran  

Perusahaan) memiliki nilai minimum sebesar 4,942092, nilai maksimum 

sebesar 8,304708, nilai rata-rata sebesar   6,352658, nilai median  6,276510 

dan standard deviation 0,704744. Adapun Hasil Statistik deskriptif  

persamaan ke-1 setelah outlier dapat dilihat pada Table 4.4.  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Persamaan Ke-1 Setelah Outlier 

 

KETERANGAN PBV DER ROA SIZE 

Mean 
 2,026231  0,917044  0,089913  6,328627 

Median 
 1,155569  0,710157  0,075468  6,276510 

Maximum 
 19,31889  4,905499  0,394385  8,304708 

Minimum  
 0,007510  0,108242  0,000580  4,942092 

Std. Dev 
 2,391825  0,716090  0,076075  0,695777 

Observations 
 280  280  280  280 

Sumber : Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukan variabel nilai perusahaan (PBV) 

memiliki nilai minimum sebesar  0,007510, nilai maksimum 

sebesar  19,31889, nilai rata-rata sebesar 2,026231, nilai median  1,155569 

dan standard deviation 2,391825. Variabel Struktur Modal (DER) memiliki 

nilai minimum sebesar 0,108242, nilai maksimum sebesar  4,905499, nilai 

rata-rata sebesar  0,917044, nilai median  0,710157 dan  standard 

deviation  0,716090. Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum 

sebesar  0,000580, nilai maksimum sebesar  0,394385, nilai rata-rata 

sebesar  0,089913, nilai median 0,075468 dan standard deviation 0,076075. 

Variabel Size (Ukuran  Perusahaan) memiliki nilai minimum sebesar 
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4,942092, nilai maksimum sebesar 8,304708, nilai rata-rata 

sebesar    6,328627, nilai median  6,276510 dan standard deviation  0,695777. 

Adapun Hasil Statistik deskriptif  persamaan ke-2 setelah outlier dapat dilihat 

pada Table 4.5.  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Persamaan Ke-2 Setelah Outlier 

 

KETERANGAN DER ROA SIZE 

Mean 
 0,923462  0,092918  6,339014 

Median 
 0,720930  0,076045  6,278802 

Maximum 
 4,905499  0,394385  8,304708 

Minimum  
 0,108242  0,000580  4,942092 

Std. Dev 
 0,718488  0,081082  0,704038 

Observations 
 283  283  283 

Sumber : Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan variabel struktur modal (DER) 

memiliki nilai minimum sebesar  0,108242, nilai maksimum 

sebesar   4,905499, nilai rata-rata sebesar  0,923462, nilai median  0,720930 

dan  standard deviation  0,718488. Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki 

nilai minimum sebesar   0,000580, nilai maksimum sebesar   0,394385, nilai 

rata-rata sebesar   0,092918, nilai median 0,076045 dan standard deviation 

0,081082. Variabel Size (Ukuran  Perusahaan) memiliki nilai minimum 

sebesar  4,942092, nilai maksimum sebesar 8,304708, nilai rata-rata 

sebesar 6,339014, nilai median  6,278802 dan standard deviation  0,704038. 
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C. Pengujian Hipotesis dan Analisis Data 

1. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah mengukur pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Hasil persamaan regresi Sebelum 

memenuhi uji asumsi klasik dengan total sampel 300 : 

 

 

 

 

Keterangan: 

PBV = Nilai Perusahaan 

DER = Struktur Modal 

ROA = Profitabilitas 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi 

klasik meliputi uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji 

autokorelasi : 

a. Uji  Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, pengujian ini dilakukan menggunakan Uji Glejser 

dan Uji White. Mendeteksi metode uji Glejser melihat signifikansi, jika 

PBV = -11,06654 ROA + 43,57938 SIZE + 1,403913 DER + 0,717882 + e 

DER = -0,055600 -  3,185789 ROA + 0,231223 SIZE + e 
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nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan 

apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

Mendeteksi metode uji White dengan melihat niali Obs*R-squared diatas 

probabilitasnya (lebih dari signifikansi 5%). Hasil yang diperoleh dari uji 

heteroskedastisitas pada persamaan ke-1 dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

menunjukan probabilitas Chi-Square sebesar 0,0000 dengan signifikansi < 

0,05 dengan Obs*R-squared sebesar 184.7839 sehingga dapat 

disimpulkan terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Pengobatan 

heteroskedastisitas dengan mentranformasi Std. Deviasi dengan 

menggunakan salah satu varibel independen, yaitu profitabilitas (ROA). 

Setelah di uji kembali menggunakan metode White, hasil uji 

heteroskedastisitas menunjukan probabilitas Chi-Square sebesar 0.4881 

dengan signifikansi > 0,05 dengan Obs*R-squared sebesar 8.464959. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas setelah dilakukan 

transformasi dapat dilihat pada Table 4.7. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan ke-1 

Obs*R-squared Prob. Chi-Square 

184,7839 0,0000 
   Sumber : Lampiran 2 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan ke -1 

Obs*R-squared Prob. Chi-Square 

8,464959 0,4881 
  Sumber : Lampiran 2 
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Hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas pada persamaan ke-2 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan ke-2 

Variabel  Sig 

ROA 0,1558 

SIZE 0,9292 
Sumber : Lampiran 2 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukan hasil uji Heteroskedastisitas 

menunjukan probabilitas profitabilitas sebesar  sebesar 0,1558 > 0,05 dan 

size sebesar 0,9292 > 0,05, maka  disimpulkan bahwa model regresi tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya 

multikolinearitas dalam model persamaan, cara mendeteksi terjadi atau 

tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai variance inflation factor 

(VIF). Jika nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas persamaan ke-1 dapat dilihat pada table 4.9.  

Tabel 4.9 

 

Hasil Uji  Multikolinearitas Persamaan ke-1 

 

Variabel  VIF 

ROA  1,029859 

SIZE  1,069855 

DER  1,100648 

Sumber : Lampiran 2 
 

Berdasarkan  Tabel 4.9. Menunjukan hasil nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) menunjukan VIF < 10. Dengan nilai variance inflation 
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factor (VIF) variabel ROA sebesar 1.029859, dan SIZE 

sebesar   1.069855, dan variabel DER sebesar 1.100648, maka dapat 

disimpulkan hasil uji multikolinearitas tidak terjadi multikolinearitas dari 

model regresi. Hasil uji multikolinearitas persamaan ke-2 dapat dilihat 

pada table 4.10. 

       Tabel 4.10 

Hasil Uji  Multikolinearitas Persamaan ke-2 
 

Variabel VIF 

ROA  1.010299 

SIZE  1.010299 

Sumber : lampiran 2 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai Variance inflation 

factor (VIF) < 10. Dengan nilai variance inflation factor (VIF) variabel 

ROA sebesar   1.010299 dan SIZE sebesar   1.010299. Hasil uji 

multikolinearitas dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dari 

model regresi. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, dengan menggunakan 

metode uji Correlogram Square Of Residual untuk menguji autokorelasi. 

Cara mendeteksinya dengan melihat nilai probabilitas. Jika p value pada 

Correlogram Squared of Residual > 5%  artinya tidak terjadi autokorelasi 

pada model. Hasil persamaan ke-1 menunjukan model regresi tidak terjadi 



52 
 

autokorelasi. Persamaan ke-1 diperoleh dari uji autokorelasi dapat dilihat 

pada table 4.11.   

                                  Tabel 4.11 

Hasil Uji  Autokolerasi Persamaan ke-1 

 
Included observations: 280     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.006 -0.006 0.0118 0.913 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.007 -0.007 0.0266 0.987 
       .|.     |        .|.     | 3 -0.007 -0.007 0.0404 0.998 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.008 -0.008 0.0574 1.000 
       .|.     |        .|.     | 5 -0.008 -0.008 0.0748 1.000 
       .|.     |        .|.     | 6 -0.007 -0.007 0.0897 1.000 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.007 -0.008 0.1049 1.000 
       .|.     |        .|.     | 8 -0.008 -0.008 0.1230 1.000 
       .|.     |        .|.     | 9 -0.008 -0.008 0.1414 1.000 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.002 -0.003 0.1426 1.000 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.007 -0.008 0.1591 1.000 
       .|.     |        .|.     | 12 -0.002 -0.003 0.1609 1.000 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.002 -0.002 0.1618 1.000 
       .|.     |        .|.     | 14 -0.007 -0.008 0.1772 1.000 
       .|.     |        .|.     | 15 -0.003 -0.003 0.1796 1.000 
       .|.     |        .|.     | 16 -0.008 -0.009 0.1992 1.000 
       .|.     |        .|.     | 17 -0.007 -0.007 0.2125 1.000 
       .|.     |        .|.     | 18 -0.008 -0.008 0.2296 1.000 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.008 -0.008 0.2476 1.000 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.008 -0.009 0.2654 1.000 
       .|.     |        .|.     | 21 -0.008 -0.009 0.2854 1.000 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.007 -0.008 0.3020 1.000 
       .|.     |        .|.     | 23 -0.005 -0.007 0.3112 1.000 
       .|.     |        .|.     | 24 -0.007 -0.008 0.3259 1.000 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.007 -0.009 0.3426 1.000 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.003 -0.004 0.3445 1.000 
       .|.     |        .|.     | 27 0.034 0.033 0.7039 1.000 
       .|.     |        .|.     | 28 -0.002 -0.003 0.7055 1.000 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.006 -0.007 0.7166 1.000 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.003 -0.004 0.7193 1.000 
       .|.     |        .|.     | 31 -0.001 -0.002 0.7200 1.000 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.007 -0.008 0.7361 1.000 
       .|.     |        .|.     | 33 -0.007 -0.008 0.7529 1.000 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.002 -0.002 0.7539 1.000 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.008 -0.008 0.7734 1.000 
       .|.     |        .|.     | 36 -0.004 -0.004 0.7776 1.000 

       
       

Sumber : Lampiran 2 
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Hasil uji autokorelasi persamaan ke-2 menunjukan p value > 0,05, 

dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami autokorelasi. Hasil uji 

autokorelasi persamaan ke-2 dapat dilihat pada tabel 4.12.   

Tabel 4.12 

Hasil Uji  Autokolerasi Persamaan ke-2 

 
Included observations: 283     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 0.048 0.048 0.6671 0.414 

       .|*     |        .|*     | 2 0.136 0.134 5.9591 0.051 
       .|.     |        .|.     | 3 0.028 0.017 6.1921 0.103 
       .|.     |        .|.     | 4 0.015 -0.005 6.2539 0.181 
       .|.     |        .|.     | 5 -0.022 -0.029 6.3979 0.269 
       .|.     |        .|.     | 6 -0.032 -0.032 6.6894 0.351 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.001 0.009 6.6896 0.462 
       .|.     |        .|.     | 8 0.027 0.037 6.9004 0.547 
       .|.     |        .|.     | 9 0.049 0.049 7.6207 0.573 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.047 -0.061 8.2629 0.603 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.050 -0.064 8.9939 0.622 
       .|.     |        .|.     | 12 -0.040 -0.026 9.4605 0.663 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.025 -0.003 9.6489 0.722 
       .|.     |        .|.     | 14 -0.019 0.000 9.7615 0.779 
       .|.     |        .|.     | 15 0.005 0.014 9.7687 0.834 
       .|.     |        .|.     | 16 -0.006 -0.011 9.7801 0.878 
       .|.     |        .|.     | 17 0.002 -0.010 9.7813 0.913 
       .|.     |        .|.     | 18 -0.052 -0.055 10.598 0.911 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.018 -0.006 10.695 0.934 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.040 -0.019 11.194 0.941 
       .|.     |        .|.     | 21 -0.033 -0.025 11.523 0.952 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.042 -0.036 12.073 0.956 
       .|.     |        .|.     | 23 -0.036 -0.033 12.476 0.962 
       .|*     |        .|*     | 24 0.075 0.083 14.211 0.942 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.023 -0.020 14.382 0.955 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.003 -0.022 14.385 0.968 
       .|.     |        .|.     | 27 0.046 0.053 15.054 0.969 
       .|*     |        .|*     | 28 0.081 0.077 17.119 0.946 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.014 -0.033 17.178 0.959 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.015 -0.037 17.246 0.970 
       .|*     |        .|*     | 31 0.077 0.082 19.164 0.952 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.024 -0.033 19.343 0.962 
       .|.     |        .|.     | 33 -0.008 -0.039 19.365 0.972 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.009 0.006 19.392 0.979 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.009 -0.002 19.420 0.985 
       .|.     |        .|.     | 36 0.003 -0.008 19.422 0.989 

       
       

Sumber : Lampiran 2 
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D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R square) 

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Semakin besar nilai semakin besar Adjusted R² menandakan 

modelnya baik, karna semakin dapat menjelaskan hubungan antar variabel 

dependen dan independen. Hasil uji Adjusted R Square persamaan ke-1 

dapat dilihat pada Table 4.13. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Adjusted R Square persamaan ke-1 
 

Keterangan Tingkat Penjelasan Model 

Adjusted R-squared 0,592117 

Sumber : lampiran 2 
 

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukan Adjusted R Square menunjukan 

tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen sebesar 0,592117 

atau 59,2117%. 100% - 59,2117% = 40,7883%. Jadi sisanya sebesar 

40,7883 atau 40,7883% dipengaruhi variabel lain diluar model. Dengan 

demikian variabel independen yaitu size, profitabilitas dan struktur modal 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan sebesar 59,2117%.  Hasil uji 

Adjusted R Square persamaan ke-2 dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Adjusted R Square persamaan ke-2 
  

Keterangan Tingkat Penjelasan Model 

Adjusted R-squared 0,139215 

Sumber : lampiran 2 
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Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukan Adjusted R Square menunjukan 

tingkat penjelasan sebesar 0,139215 atau 13,9215%. 100% - 13,9215% = 

86,0785. Jadi sisanya sebesar 86,0785 atau 86,0785% dipengaruhi 

variabel lain diluar model. Dengan demikian variabel independen yaitu 

Size, profitabilitas dan struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan sebesar 13,9215%. 

2. Uji  Statistik F 

Uji Statistik F menguji apakah variabel independen dalam model 

mempunyai pengaruh bersmaan terhadap variabel terikat dilihat dari 

signifikansinya. Tingkat Probabilitas signifikasi > 0,05 menunjukan 

terdapat pengaruh bersama sama, sebaliknya probabilitas < 0,05 

menunjukan tidak berpengaruh signifikan secara bersama sama variabel 

independen terhadap dependen.  Hasil Uji F  persamaan ke-1 dapat dilihat 

pada Tabel 4.15 

Tabel 4.15 

Hasil Uji StatistikF Persamaan ke-1 

 

 F Sig 

Regression  136.0067  0,000000 

Sumber : lampiran 2 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukan bahwa nilai F test sebesar 

136.0067  dengan nilai signifikansi 0,000000 < (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel 
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independen size, profitabilitas dan struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. Hasil uji F Persamaan ke-2 dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 

                  Hasil Uji Statistik F Persamaan ke-2 

 

 F Sig 

Regression 23.80402 0,000000 

  Sumber : lampiran 2 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukan bahwa nilai F test sebesar 23.80402 

dan nilai signifikansi 0,000000 < (0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen size 

dan profitabilitas terhadap struktur modal. 

3. Uji Statistik t 

Uji statistik t merupakan uji untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas secara masing-masing terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat 

dilihat dari tabel coeffisients pada signifikansi. Jika nilai probabilitas < 

0,05 menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara masing-

masing antar variabel bebas dan Jika nilai probabilitas > 0,05 menunjukan 

bahwa tidak signifikan secara masing-masing antar variabel bebas 

variabel terikat dan hasil persamaan ke-1 uji t dapat dilihat pada Tabel 

4.17. 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Statistik t Persamaan ke-1 

 

Variabel 

Independen Coefficient T Sig 

C -2,378334 -12,48383 0,0000 

ROA 14,78249 3,318900 0,0010 

SIZE 0,599394 18,77580 0,0000 

DER -0,715486 -11,82591 0,0000 

Sumber : Lampiran 2 
 

Tabel 4.17 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

PBV = Nilai Perusahaan 

 DER = Struktur Modal 

 ROA = Profitabilitas 

 SIZE = SIZE (Ukuran Perusahaan) 

Hasil uji t persamaan ke-2 dapat dilihat pada Tabel 4.18.  

Tabel 4.18 

Hasil Uji Statistik t Persamaan ke-2 

 
Variabel 

Independen Coeffisient T Sig 

C 0,239479 0,665728 0,5061 

ROA -3,236208 -6,576459 0,0000 

SIZE 0,155337 2,740965 0,0065 

Sumber : Lampiran 2 

 

PBV = -2.378334 + 14.78249 ROA + 0.599394 SIZE – 0,715486 DER +  e 
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Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

Keterangan :  

DER = Struktur Modal 

ROA = Profitabilitas 

 

Berdasarkan uji t persamaan ke-1 dan persamaan ke-2 maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Pengujian Hipotesis Satu 

Berdasarkan Tabel 4.17  variabel profitabilitas (ROA) nilai 

koefisien regresi sebesar 14,78249 dengan signifikansi sebesar 0,0010 

< α (0,05),  sehingga variabel profitabilitas (ROA) independen 

terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap variabel nilai 

perusahaan, dengan demikian hipotesis satu diterima. 

b. Pengujian Hipotesis Dua 

Berdasarkan Tabel 4.17 variabel size (SIZE) nilai koefisien 

regresi sebesar 0,599394 dengan signifikansi sebesar 0,0000< α 

(0,05),  sehingga variabel size (SIZE) independen terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap variable nilai perusahaan, 

dengan demikian hipotesis dua diterima. 

 

DER = 0.239479 - 3.236208 ROA + 0.155337 SIZE  + e 
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c. Pengujian Hipotesis Tiga 

Berdasarkan Tabel 4.18 variabel profitabilitas (ROA)  nilai 

koefisien regresi sebesar -3.236208 dengan signifikansi sebesar 0,0000 

< α (0,05),  sehingga variabel profitabilitas (ROA) independen 

terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap variable struktur 

modal, dengan demikian hipotesis tiga diterima. 

d. Pengujian Hipotesis Empat 

Berdasarkan Tabel 4.18 variabel size (SIZE) nilai koefisien 

regresi sebesar 0.155337 dengan signifikansi sebesar 0.0065 < α 

(0,05),  sehingga variabel size (SIZE) independen terbukti berpengaruh 

Positif  signifikan terhadap variable struktur modal, dengan demikian 

hipotesis Empat diterima. 

e. Pengujian Hipotesis Lima 

Berdasarkan Tabel 4.17 variabel struktut modal (DER)  nilai 

koefisien regresi sebesar -0,715486 dengan signifikansi sebesar 

0,0000 < α (0,05),  sehingga variabel struktut modal (DER)  

independen terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap variable 

nilai perusahaan, dengan demikian hipotesis Lima diterima. 

Bersadarkan pengujian hipotesis satu sampai pengujian hipotesis lima, 

dapat disimpulkan dalam tabel, dapat dilihat ringkasan hasil pengujian 

hipotesis pada tabel 4.19 
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Tabel 4.19 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Kode  Hipotesis Hasil 

H1 Profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

Diterima 

H2 Size berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

Diterima 

H3 Profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal 

Diterima 

H4 Size berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal  

Diterima 

H5 Struktur modal berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

Diterima 

 Sumber : Lampiran 2 

E. Pembahasan 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas dan size terhadap nilai 

perusahaan dengan struktur modal sebagai variable intervening. Dengan 

objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang memenuhi purposive 

sampling dari tahun 2011-2014. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, 

size berpengruh positif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur modal, size berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal, struktur modal berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dan struktur modal memediasi pengaruh dari 

profitabilitas maupun size terhadap nilai perusahaan. 

1. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas 

merupakan kemapuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini 
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menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai kemampuan yang 

tinggi dalam menghasilkan laba dimilikinya cenderung mempunyai kas 

besar. Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukan kinerja 

perusahaan tersebut baik dan berprospek untuk jangka panjang, sehingga 

dapat menarik investor untuk membeli saham. Dengan banyaknya 

permintan akan saham yang tinggi, berakibat pada naiknya harga  saham. 

Harga saham yang naik secara tidak langsung akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Dengan demikian profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ernawati (2016), 

Damayanti (2016), Mardiyati Dkk (2012), Puspita (2011), Prasetyorini 

(2013), Suksmana (2013), serta Wulandari (2013) menunjukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Pengaruh size terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa size berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Ernawati (2016) 

ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dinyatakan dengan total asset atau total penjualan bersih. Hal ini 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan yang besar menunjukan 

perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang baik untuk 

kedepannya, sehingga dapat mempengaruhi presepsi investor terhadap 

perusahaan, sehingga investor merespon positif dengan membeli saham. 

Permintaan akan saham yang tinggi, maka harga saham tinggi dan nilai 
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perusahaan akan meningkat. Menurut Azhar (2016) menyatakan bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin dikenal masyarakat 

yang artinya semakin mudah mendapatkan informasi yang dapat 

meningkatkan  nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Ernawati (2016) dan Prasetyorini (2013) menunjukan bahwa 

Size berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, atrinya semakin 

tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka modal senidiri perusahan 

besar, dengan demikian akan mempengaruhi rendahnya struktur modal 

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai kemampuan 

yang tinggi dalam menghasilkan laba dimilikinya maka perusahaan 

tersebut memakai laba ditahan (modal sendiri) sebagai modal untuk 

membiayai kegiatan oprasional perusahaan tanpa memakai dana dari luar. 

Dengan demikian sejalan dengan Pecking Order Theory yang menyatakan  

perusahaan lebih menyukai pendanaan dari dalam (internal financing). 

Menurut Dharmawan (2015) menyatakan bahwa Pecking Order Theory 

yang menyatakan  bahwa manajemen memilih pembiayaan dari dalam 

untuk menambah kebutuhan modalnya. Penggunaan hutang hanya akan 

dilakukan jika pembiayaan dari dalam tidak mencukupi untuk menutup 

kebutuhan modal yang diperlukan. 



63 
 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dharmawan (2015) 

serta Kartika dan Dana (2015) menunjukan bahwa Profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Struktur modal. 

4. Pengaruh size terhadap struktur modal 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa size berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal. Menrut Nur’ aini (2015) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan 

bersih. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan yang besar, akses untuk mendapatkan pendanaan dari luar 

mudah, karna dilihat dari penjualan yang tinggi memiliki prospek usaha 

yang lebih baik, yang menandakan perusahaan tersebut berkembang. dari 

pada perusahaan berukuran kecil. Menurut Prasetyorini (2013) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar menunjukan perusahaan 

mengalami pertumbuhan yang baik. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Putri (2016), dan 

Wardani Dkk (2016) dan Prasetyorini (2013) menunjukan bahwa size 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

5. Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa struktur modal 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan dana dari dalam atau 

modal sendiri untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Dengan 
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demikian resiko terjadinya kebangkrutan akan rendah, sehingga investor 

tertarik pada perusahan yang memiliki resiko rendah akan kebangkrutan, 

hal tersebut  akan menarik minat investor untuk membeli saham tersebut. 

Dengan permintaan saham yang tinggi, harga saham akan tinggi. Harga 

saham yang tinggi menandakan nilai perusahan tersebut tinggi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Damayanti (2016) 

menunjukan bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

F. Pengaruh Tidak Langsung Melalui Struktur Modal 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas dan size terhadap nilai 

perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada 

perusahaan manufaktur periode 2011-2014. Dengan menguji apakah struktur 

modal dapat memediasi pengaruh dari profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan, dan apakah struktur modal dapat memediasi pengaruh size 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini menunjukan hasil pengaruh tidak langsung melalui struktur 

modal. Berdasarkan hasil Uji t diperoleh mempunyai pengaruh tidak langsung 

dari variabel independen terhadap variabel intervening, dan terdapat pengaruh 

dari variabel intervening terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil Uji t 

pengaruh tidak langsung dapat dilihat pada Table 4.20 
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Tabel 4.20 

Pengaruh Tidak Langsung 

 

Pengaruh 

Variabel 

Pengaruh Kausal 

Arah 

Pengaruh 

tidak 

langsung 

Sig. 

Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh Tidak 

Langsung 

Melalui DER 

 Sig 

ROA terhadap 

PBV 
14,78249 

-3.236208 X -

0,715486= 

2,315462 

Negatif Sig 

SIZE terhadap 

PBV 
0,599394 

0.155337 X -

0,715486= 

-0,1111414 

Negatif Sig 

DER terhadap 

PBV 
-0,715486   Sig 

ROA terhadap 

DER 
-3.236208   Sig 

SIZE terhadap 

DER 
0.155337   Sig 

   Sumber : Lampiran 2 

1. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui struktur 

modal 

Struktur modal berpengaruh negatif dalam memediasi pengaruh dari 

profitabilitas terhadap nilai perusahan, sehingga perusahaan yang memiliki 

profitabilitas yang tinggi, menggunakan laba ditahan dalam mendanai 

kegiatan perusahaan. Dengan laba ditahan sebagai modal sendiri tersebut 

manajer mengelola dana tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan 

dengan menggunakan struktur modal yang rendah. Dengan demikian dapat 

dilihat, perusahaan menggunakan hutang rendah. Pemakaian hutang yang 

rendah, maka resiko terjadinya kebangkrutan rendah, sehingga dapat 

menarik minat investor untuk membeli saham tersebut, permintaan saham 
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yang tinggi, maka harga saham tinggi. Tingginya harga saham 

mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi. Sejalan dengan Pecking 

Order Theory yang menyatakan perusahaan lebih menyukai pendanaan 

dari dalam terlebih dahulu, dan apabila perusahaan memerlukan 

pendanaan dari luar berupa hutang. Perusahaan akan menerbitkan sekuritas 

yang paling aman dahulu, seperti obligasi. Apabila perusahaan masih 

memerlukan pendanaan dari luar maka perusahaan menerbitkan saham 

baru.  

2. Pengaruh size  terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal 

Struktur modal berpengaruh negatif dalam memediasi pengaruh dari 

size terhadap nilai perusahan, Menurut Nur’ aini (2015) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan 

bersih. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar, akses 

untuk mendapatkan pendanaan (hutang) akan mudah. Dengan dana yang 

diperoleh, apabila perusahaan  tersebut memakai hutang melebihi tingkat 

optimal maka akan menurunkan nilai perusahaan, karna resiko terjadinya 

kebangkrutan yang dialami perusahaan tinggi. Dengan demikian, investor 

kurang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut, karna resiko 

terjadinya kebangkrutan yang tinggi pada perusahaan. Hal tersebut sejalan 

dengan Trade off theory yang menyatakan bahwa perusahaan memakai 

struktur modal yang optimal, dan apabila perusahaan perusahaan dalam 

mengelola modal tersebut tidak optimal akan mempengaruhi penurnan 
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nilai perusahaan, sehingga investor  melihat terdapat risiko pada 

perusahaan tersebut yang mengakibatkan kurang menarik minat investor 

terhdap perusahaan yang dapat meenurunkan nilai perusahaan. 


