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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan data-data 

yang berhasil dikumpulkan, hasil pengelolaan data dan pembahasan hasil 

pengolahan data tersebut. Adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah 

sebagai berikut: deskripsi umum hasil penelitian, pengujian asumsi klasik, analisis 

data yang berupa hasil analisis regresi, pengujian variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN  DAN DATA  

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Objek penelitian ini 

adalah laporan keuangan yang berupa Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) 2011-2015 pada perusahaan manufaktur. Data diperoleh dari Bursa 

Efek Yogyakarta. Pemilihan sampel dalam penelitian ditentukan dengan 

metode purposive sampling yang dimana menggunakan beberapa syarat atau 

kriteria. Dalam penelitian ini terdapat 169 sampel data yang memenuhi sesuai 

kriteria, sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Perincian Pemilihan Sampel Tahun 2010-2014 

 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

memberikan gambaran informasi mengenai deskripsi dari suatu variabel 

penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah nilai 

perusahaan, kebijakan dividen, profitabilitas, kepemilikan institusional, 

kebijakan hutang dan ukuran perusahaan. Pada penelitian ini peneliti 

meghapus beberapa data dengan menggunakan adjustment untuk 

menghilangkan data outliyer yang terlalu besar maupun kecil. Adapun 

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 

Perusahaan sektor manufaktur 

2010-2014 

128 130 132 136 141 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

melakukan publikasi laporan 

keuangan. 

(-) (2) (5) (10) (16) 

Perusahaan manufaktur yang 

melakukan publikasi laporan 

keuangan dalam periode 2010-2014. 

128 128 127 126 125 

Perusahaan manufaktur yang 

melakukan publikasi laporan 

keuangan secara berturut-turut 

dalam periode 2010-2014 

125 125 125 125 125 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

membagikan dividen  

(92) (96) (81) (91) (96) 

Perusahaan yang memenuhi 

purposive sampling  

33 29 44 34 29 

TOTAL SAMPEL 169 

JUMLAH PERUSAHAAN 66 
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hasil penilitian analisis statistik deskriptif dalam  tabel 4.2 sebagai 

berikut:  

a. Persamaan 1 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 N B_PBV C_DPR D_ROA E_INST F_LEV G_SALES 

 Mean 163  4.157952  32.47074  13.01104  72.42276  41.01777  6.623396 

 Median 163  2.022434  29.70297  10.15707  75.10000  41.64091  6.438957 

 Maximum 163  47.26924  111.5023  66.90909  99.00000  90.53999  8.304708 

 Minimum 163  0.098028  0.069706  0.223433  22.07000  4.959136  5.317066 

 Std. Dev. 163  6.990031  23.04917  10.79959  16.56592  18.50119  0.674772 

                     Dependent variable : Nilai Perusahaan 

 

     

Berdasarkan tabel 4.2 menggambarkan tentang besaran nilai 

minimum, maximum, mean dan standar deviation  statistik setiap variabel 

penelitian dengan penjelasan bahwa nilai mean variabel nilai perusahaan 

adalah sebesar 4,157952 dengan nilai minimum sebesar 0,098028, nilai 

maximum sebesar 47,26924 dan nilai standar deviasi 6,99031. Variabel 

kebijakan dividen mempunyai nilai mean sebesar 32,47074 dengan nilai 

minimum sebesar 0,069706, nilai maximum sebesar 111,5023 dan nilai 

standar deviasi yaitu 23,04917. Variabel profitabilitas memiliki nilai mean 

sebesar  13,01104 dengan nilai minimum sebesar 0,223433, nilai maximum 

sebesar 66,90909 serta nilai besaran standar deviasinya yakni 10,79959. 

Variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai mean sebesar 

72,42276 dengan nilai minimum sebesar 22,07000, nilai maximum 

99,00000 dan nilai besaran standar deviasi sebesar 16,56592. Variabel 

kebijakan hutang memiliki nilai mean sebesar  41,01777 dengan nilai 
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minimum 4,959136 dan nilai maximum sebesar  90,53999 serta besaran 

standar deviasi sebesar 18,50119. Variabel ukuran perusahaan  memiliki 

nilai mean sebesar 6,623396 dengan nilai minimum 5,317066 dan nilai 

maximum sebesar 8,304708  serta besaran standar deviasi sebesar  

0,674772. 

b. Persamaan 2  

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 
 

 N C_DPR D_ROA E_INST F_LEV G_SALES 

 Mean 163  32.47074  13.01104  72.42276  41.01777  6.623396 

 Median 163  29.70297  10.15707  75.10000  41.64091  6.438957 

 Maximum 163  111.5023  66.90909  99.00000  90.53999  8.304708 

 Minimum 163  0.069706  0.223433  22.07000  4.959136  5.317066 

 Std. Dev. 163  23.04917  10.79959  16.56592  18.50119  0.674772 

            Dependent Variable : Kebijakan Dividen  

    

Berdasarkan tabel 4.3 menggambarkan tentang besaran nilai 

minimum, maximum, mean dan standar deviation  statistik setiap variabel 

penelitian dengan penjelasan bahwa variabel kebijakan dividen 

mempunyai nilai mean sebesar 32,47074 dengan nilai minimum sebesar 

0,069706, nilai maximum sebesar 111,5023 dan nilai standar deviasi yaitu 

23,04917. Variabel profitabilitas memiliki nilai mean sebesar  13,01104 

dengan nilai minimum sebesar 0,223433, nilai maximum sebesar 66,90909 

serta nilai besaran standar deviasinya yakni 10,79959. Variabel 

kepemilikan institusional mempunyai nilai mean sebesar 72,42276 dengan 

nilai minimum sebesar 22,07000, nilai maximum 99,00000 dan nilai 

besaran standar deviasi sebesar 16,56592. Variabel kebijakan hutang 
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memiliki nilai mean sebesar  41,01777 dengan nilai minimum 4,959136 

dan nilai maximum sebesar  90,53999 serta besaran standar deviasi sebesar 

18,50119. Variabel ukuran perusahaan  memiliki nilai mean sebesar 

6,623396 dengan nilai minimum 5,317066 dan nilai maximum sebesar 

8,304708  serta besaran standar deviasi sebesar  0,674772. 

B. UJI KUALITAS INSTRUMEN DATA 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji, apakah model regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak. Uji asumsi 

klasik digunakan untuk memastikan bahwa multikolineritas, autokorelasi 

dan heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model yang digunakan dan 

data yang dihasilkan terdistribusi normal. Jika keseluruhan syarat 

tersebut terpenuhi, berarti bahwa model analisis telah layak digunaka 

(Gujarti, 2012). Uji penyimpangan asumsi klasik, dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heterokedastisitas. Dalam menguji heterokedastisitas dapat menggunakan 

metode uji glejser, uji white uji harvey (Ghazali dan Ratmono, 2013). 

Apabila dalam pengujian statistik ditemukan hubungan yang signifikan, 

maka dapat dikatakan bahwa data dalam sampel penelitian ini terjadi 
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ketidaksamaan variance (heterokedastisitas). Pengujian 

heteroskedastisitas ditentukan dengan melihat nilai signifikan apabila 

diatas 5%  atau 0,05 artinya tidak terjadi ketidaksamaan variance. Hasil 

pengujian heteroskedastisitas  dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

1) Persamaan 1  

Tabel 4.4 

                 Uji Heteroskedastisitas : Harvey  

 

 

 

         

Dari tabel diatas diketahui bahwa  variabel independen  meliputi 

kebijakan dividen, profitabilitas, kepemilikan institusional, kebijakan 

hutang dan ukuran perusahaan menunjukkan angka signifikansi dibawah 

5% atau 0,05 yang dilihat dari Probabilitas F  sebesar 0,0001 yang 

artinya data sampel penelitian ini terjadi heterokedastisitas.  

        Tabel 4.5 

     Uji Heterosketadtisitas : Harvey 

 

H 

 

 

 

F-statistic 5.382038 

Prob. F (5,157) 0.0001 

Keterangan Terjadi heteroskedastisitas 

Dependent Variable : Nilai Perusahaan 

F-statistic 1.250124 

Prob. F (5,157) 0.2921 

Keterangan  Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Dependent Variable : Nilai Perusahaan 
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Setelah dilakukan transformasi dengan menggunakan standar 

deviasi D_ROA maka hasil dari tabel diatas diketahui bahwa  variabel 

independen  meliputi kebijakan dividen, profitabilitas, kepemilikan 

institusional, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan menunjukkan angka 

signifikansi diatas 5% atau 0,05 yang dilihat dari Probabilitas F  sebesar 

0,2921 yang artinya data sampel penelitian ini tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

2) Persamaan 2  

Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas : White 

 

            

D

ependent Variable : Kebijakan Dividen 

 Hasil dari tabel diatas diketahui bahwa  variabel independen  

meliputi profitabilitas, kepemilikan institusional, kebijakan hutang dan 

ukuran perusahaan menunjukkan angka signifikansi dibawah 5% atau 

0,05 yang dilihat dari Probabilitas Chi-Square (14)  sebesar 0,0083 yang 

artinya data sampel penelitian ini terjadi heterokedastisitas. 

 

 

 

 

Obs*R-squared 29.73423 

Prob. F (14) 0.0083 

Keterangan  Terjadi Heteroskedastisitas 



 
 

8 

 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas : White 

 

 

 

Setelah dilakukan transformasi dengan menggunakan standar deviasi 

E_INST maka hasil dari tabel diatas dengan menggunakan uji white 

bahwa  variabel independen  meliputi profitabilitas, kepemilikan 

institusional, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan menunjukkan 

angka signifikansi diatas 5% atau 0,05 yang dilihat dari Probabilitas Chi-

Square pada obs* R-suares sebesar 0,0647 yang artinya data sampel 

penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. 

c. Uji Multikoleniaritas 

 Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independent). Jika 

variabel Independent saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol 

(Ghozali,2013). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolenearitas dapat 

dilihat dari nilai VIF yang terdapat pada masing-masing variabel seperti 

terlihat pada tabel berikut ini: 

 

Obs*R-squared 22.73819 

Prob. F (14) 0.0647 

Keterangan  Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Dependent Variable :Kebijakan Dividen  
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1) Persamaan 1 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinearitas 

           Variance Inflation Factor (VIF) 

Variabel VIF Keterangan 

Kebijakan Dividen 2.510265 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Profitabilitas 1.264385 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Kepemilikan Institusional 1.524421 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Kebijakan Hutang 1.384859 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Ukuran Perusahaan 1.874271 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Dependent Variable : Nilai Perusahaan 

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikoleniaritas adalah 

jika mempunyai nilai VIF dibawah 10. Dari Tabel 4.8 tersebut diperoleh 

bahwa semua variabel independent memiliki nilai VIF jauh dibawah 

angka 10. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada gejala 

multikoleniaritas dalam  model regresi yang digunakan. 

2) Persamaan 2  

Tabel 4.9 

Uji Multikolinearitas 

           Variance Inflation Factor (VIF) 

Variabel VIF Keterangan 

Profitabilitas  1.264239 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Kepemilikan Institusional  1.108902 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Kebijakan Hutang  1.184943 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Ukuran Perusahaan  1.041539 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

             Dependent Variable : Kebijakan Dividen 

Pada hasil model regresi dinyatakan bebas dari multikoleniaritas 

adalah nilai VIF dibawah 10. Dari Tabel 4.9 tersebut diperoleh bahwa 

semua variabel independent memiliki nilai VIF jauh dibawah angka 10. 
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Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada gejala multikoleniaritas 

dalam  model regresi yang digunakan. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Menurut Ghozali (2013), model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya 

autokorelasi kita menggunakan uji residual pada eviews 7 dengan melihat 

correlogram dari Q-stat pada model : (dalam penelitian ini banyaknya lag 

yang digunakan hingga 36 lag). Jika terdapat p-value yang signifikan 

(lebih kecil dari)  pada tingkat 5%  dari ke_36 lag tersebut, maka dalam 

pemodelan masih terdapat autokorelasi (Akbar, 2008).  

1) Persamaan 1 

 

Tabel 4.10 

Uji Autokorelasi  

Correlogram 

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
              .|*     |        .|*     | 1 0.108 0.108 1.9464 0.163 

       .|*     |        .|*     | 2 0.151 0.141 5.7680 0.056 

       .|.     |        .|.     | 3 -0.005 -0.035 5.7715 0.123 

       .|.     |        .|.     | 4 0.039 0.022 6.0325 0.197 

       .|.     |        .|.     | 5 -0.001 -0.001 6.0326 0.303 

       .|.     |        .|.     | 6 -0.033 -0.043 6.2182 0.399 

       .|.     |        .|.     | 7 -0.042 -0.034 6.5165 0.481 

       .|.     |        .|.     | 8 -0.010 0.008 6.5322 0.588 

       .|.     |        .|.     | 9 0.009 0.019 6.5458 0.684 

       .|.     |        .|.     | 10 -0.031 -0.034 6.7202 0.752 

       .|.     |        .|.     | 11 0.051 0.058 7.1793 0.784 

       .|.     |        .|.     | 12 -0.057 -0.061 7.7600 0.804 

       .|**    |        .|**    | 13 0.227 0.228 17.038 0.198 
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       .|.     |        .|.     | 14 -0.008 -0.041 17.051 0.253 

       .|.     |        .|.     | 15 0.032 -0.032 17.238 0.305 

       .|.     |        .|.     | 16 -0.039 -0.024 17.522 0.353 

       .|.     |        .|.     | 17 -0.049 -0.062 17.969 0.391 

       .|.     |        .|.     | 18 -0.052 -0.035 18.480 0.424 

       .|.     |        .|.     | 19 -0.049 -0.017 18.932 0.461 

       .|.     |        .|.     | 20 -0.054 -0.023 19.482 0.491 

       .|.     |        .|.     | 21 -0.026 -0.005 19.607 0.546 

       .|.     |        .|.     | 22 -0.054 -0.055 20.167 0.573 

       .|.     |        .|.     | 23 -0.052 -0.023 20.677 0.601 

       .|.     |        .|.     | 24 -0.036 -0.047 20.929 0.643 

       .|.     |        .|.     | 25 -0.055 -0.008 21.514 0.664 

       .|.     |        .|.     | 26 0.043 0.002 21.871 0.696 

       .|.     |        .|.     | 27 -0.052 -0.044 22.405 0.717 

       .|.     |        .|.     | 28 -0.028 -0.032 22.561 0.755 

       .|.     |        .|.     | 29 -0.064 -0.044 23.383 0.759 

       .|.     |        .|.     | 30 -0.053 -0.026 23.952 0.774 

       .|.     |        .|.     | 31 -0.027 0.008 24.101 0.806 

       .|.     |        .|.     | 32 -0.056 -0.043 24.741 0.816 

       .|.     |        .|.     | 33 -0.038 -0.012 25.034 0.839 

       .|.     |        .|.     | 34 -0.025 -0.021 25.160 0.864 

       .|.     |        .|.     | 35 -0.051 -0.039 25.699 0.874 

       .|.     |        .|.     | 36 -0.047 -0.035 26.170 0.886 

       
                            Dependent Variable : Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji residual pada eviews 7 dengan melihat 

correlogram dari Q-stat pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 

probabilitas dari 36 lag diatas 5% atau 0,05 yang berarti tidak signifikan 

dan mencerminkan tidak adanya autokorelasi.  

2) Persamaan 2  

Tabel 4.11 

Uji Autokorelasi  

Correlogram 

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
              .|*     |        .|*     | 1 0.082 0.082 1.1190 0.290 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.011 -0.018 1.1407 0.565 

       .|.     |        .|.     | 3 -0.011 -0.009 1.1609 0.762 
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                  Dependent Variable : Kebijakan Dividen 

 

Berdasarkan hasil uji residual pada eviews 7 dengan melihat 

correlogram dari Q-stat pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 

probabilitas dari 36 lag diatas 5% atau 0,05 yang berarti tidak signifikan 

dan mencerminkan tidak adanya autokorelasi.  

       .|*     |        .|*     | 4 0.125 0.128 3.8118 0.432 

       .|.     |        *|.     | 5 -0.059 -0.082 4.4062 0.493 

       .|.     |        .|.     | 6 -0.019 -0.003 4.4652 0.614 

       .|*     |        .|*     | 7 0.129 0.137 7.3265 0.396 

       .|.     |        *|.     | 8 -0.021 -0.069 7.4063 0.493 

       *|.     |        *|.     | 9 -0.124 -0.101 10.101 0.342 

       .|.     |        .|*     | 10 0.044 0.077 10.436 0.403 

       .|.     |        *|.     | 11 -0.023 -0.081 10.532 0.483 

       .|.     |        .|.     | 12 -0.034 -0.005 10.736 0.552 

       *|.     |        .|.     | 13 -0.090 -0.052 12.182 0.513 

       *|.     |        *|.     | 14 -0.093 -0.145 13.731 0.470 

       .|.     |        .|.     | 15 -0.014 0.039 13.768 0.543 

       *|.     |        *|.     | 16 -0.094 -0.075 15.370 0.498 

       .|.     |        .|.     | 17 -0.022 -0.036 15.461 0.562 

       *|.     |        *|.     | 18 -0.148 -0.124 19.538 0.359 

       .|.     |        .|.     | 19 0.028 0.047 19.689 0.414 

       .|.     |        .|.     | 20 -0.060 -0.060 20.358 0.436 

       .|.     |        .|.     | 21 -0.026 -0.005 20.489 0.491 

       .|.     |        .|.     | 22 -0.047 -0.043 20.911 0.526 

       .|.     |        .|.     | 23 -0.016 -0.046 20.958 0.584 

       *|.     |        *|.     | 24 -0.084 -0.068 22.314 0.561 

       .|.     |        .|.     | 25 -0.034 -0.022 22.533 0.605 

       .|.     |        *|.     | 26 -0.047 -0.079 22.962 0.635 

       .|.     |        .|.     | 27 -0.010 -0.050 22.981 0.686 

       .|.     |        .|.     | 28 0.012 0.043 23.011 0.732 

       .|.     |        .|.     | 29 0.047 -0.012 23.454 0.755 

       .|.     |        .|.     | 30 0.025 0.009 23.577 0.791 

       .|.     |        .|.     | 31 -0.008 -0.031 23.590 0.827 

       .|.     |        .|.     | 32 0.021 -0.028 23.681 0.856 

       .|.     |        .|.     | 33 0.043 0.036 24.066 0.872 

       .|*     |        .|*     | 34 0.139 0.113 28.092 0.752 

       .|.     |        .|.     | 35 0.061 0.007 28.883 0.757 

       .|.     |        .|.     | 36 0.023 -0.029 28.995 0.790 
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C. HASIL PENELITIAN (UJI HIPOTESIS) 

1.   Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. 

Nilai R
2 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependent (Ghozali dan Ratmono, 2013). 

Hasil perhitungan koefisien determinasi tersebut dapat terlihat pada 

Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 berikut: 

a. Persamaan 1  

 

Tabel 4.12 

Koefisien Determinasi 

 

 

 

 Tampilan output eviews diatas menunjukkan besarnya adjusted R
2 

sebesar 0,461, hal ini berarti 46,1% variabel nilai perusahaan dapat 

dijelaskan oleh variasi 5 variabel independen kebijakan dividen, 

profitabilitas, kepemilikan institusional, kebijakan hutang dan ukuran 

perusahaan, sedangkan sisanya (100% - 46,1% = 53,9%) dijelaskan oleh 

sebab-sebab yang lain diluar model. Standard error of estimate (SE of 

regression) sebesar 0,462831, makin kecil nilai SEE akan membuat 

R Square Adjusted R Square Std.Error Of the Estimate 

0.477852 0.461223 0.462831 

Dependent Variable : Nilai Perusahaan 
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model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen 

(Ghozali dan Ratmono, 2013) . 

b. Persamaan 2  

 

Tabel 4.13 

Koefisien Determinasi 

 

 

 

 Tampilan output eviews diatas menunjukkan besarnya adjusted R
2
 

sebesar 0,150 hal ini berarti 15 % variabel kebijakan dividen dapat 

dijelaskan oleh variasi 4 variabel independen profitabilitas, kepemilikan 

institusional, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan, sedangkan 

sisanya (100%-15% = 85%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar 

model. Standard error of estimate (SE of regression) sebesar 19,35628, 

makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam 

memprediksi variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2013). 

2.  Uji F 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

R Square Adjusted R Square Std.Error Of the Estimate 

0.171809 0.150843 19.35628 

Dependent Variable : Kebijakan Dividen 
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a. Persamaan 1 

            Tabel 4.14 

             Uji F 

F-statistic 28.73618 

Prob(F-statistic) 0.000000 

            Dependent Variable : Nilai Perusahaan 

Berdasarkan tabel output eviews dapat diatas diperoleh nilai F 

hitung sebesar 28,73618 dengan probabilitas (Prob F-statistic) sebesar 

0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan atau 

dapat dikatakan bahwa kebijakan dividen, kepemilikan institusional, 

kebijakan hutang dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap  nilai perusahaan. 

b. Persamaan 2  

 

            Tabel 4.15 

             Uji F 

F-statistic 
8.194340 

Prob(F-statistic) 
0.000005 

              Dependent Variable : Kebijakan Dividen  

 Berdasarkan tabel output eviews dapat diatas diperoleh nilai F 

hitung sebesar 8,194540 dengan probabilitas (Prob F-statistic) sebesar 

0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan atau 

dapat dikatakan bahwa kebijakan dividen, kepemilikan institusional, 
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kebijakan hutang dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap  nilai perusahaan. 

3. Uji t (pengujian hipotesis) 

 Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode 

regresi dan dihitung dengan menggunakan program eviews 7. 

Berdasarkan output eviews tersebut secara parsial pengaruh dari kelima 

variabel independen yaitu kebijakan dividen, profitabilitas, kepemilikan 

institusional, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

a. Persamaan 1 

 

             Tabel 4.16 

              Uji T 

   
   Variable Coefficient Prob.   

   
   C -3.250276 0.0000 

C_DPR 0.008418 0.0000 

D_ROA 0.244971 0.0000 

E_INST 0.007505 0.0290 

F_LEV 0.005336 0.1013 

G_SALES 0.384903 0.0003 

   
                                  Dependent Variable : Nilai Perusahaan 

Hasil pengujian masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependennya terlihat bahwa kebijakan dividen, profitabilitas, 

kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kurs 

mempunyai nilai signifikansi lebih keci dari α= 5% atau 0,05. Sedangkan 
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variabel kebijakan hutang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan, karena mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari α= 

5% atau 0,05 yaitu dengan  nilai signifikansi  kebijakan dividen sebesar 

0,1013. 

Dengan melihat Tabel 4.16 diatas, dapat disusun persamaan regresi 

linear berganda sebagai berikut: 

Nilai Perusahaan = -3,250276 + 0,244971 profitabilitas + 0.007505 

kepemilikan institusional + 0,005336  kebijakan hutang + 0,384908  

ukuran perusahaan +  0,008418 kebijakan dividen  + e  

1) Koefisien regresi profitabilitas sebesar 0,244971 menyatakan 

behwa setiap profitabilitas  sebesar 1 maka akan meningkatkan 

nilai perusahaan sebesar  0,244971 

2) Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0.007505 

menyatakan behwa setiap kenaikan kepemilikan institusional  

sebesar 1 maka akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar  

0,007505. 

3) Koefisien regresi kebijakan hutang sebesar 0,005336  menyatakan 

behwa setiap kenaikan kebijakan hutang  sebesar 1 tidak akan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

4) Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,384908 menyatakan 

behwa setiap ukuran perusahaan  sebesar 1 maka akan 

meningkatkan nilai perusahaan sebesar  0, 005336   
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5) Koefisien regresi kebijakan dividen sebesar 0,008418 menyatakan 

behwa setiap kenaikan dividen  sebesar 1 maka akan meningkatkan 

nilai perusahaan sebesar  0,008418. 

 

b. Persamaan 2  

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode 

regresi dan dihitung dengan menggunakan program eviews 7. 

Berdasarkan output eviews tersebut secara parsial pengaruh dari keempat 

variabel independen yaitu profitabilitas, kepemilikan institusional, 

kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dapat 

ditunjukkan pada tabel 4.17 sebagai berikut: 

                   Tabel 4.17 

                   Uji T 

   
   Variable Coefficient Prob.   

   
   C -14.60289 0.3485 

D_ROA 0.089754 0.6219 

E_INST 0.341046 0.0001 

F_LEV -0.220566 0.0196 

G_SALES 4.593037 0.0339 

   
      Dependent Variable : Kebijakan Dividen  

Hasil pengujian masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependennya terlihat bahwa kepemilikan institusional, kebijakan 

hutang dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa ketiga variabel tersebut 

mempunyai nilai signifikansi lebih keci dari α= 5% atau 0,05. Sedangkan 
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variabel profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen, karena mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 

α= 5% atau 0,05 yaitu dengan  nilai signifikansi  profitabilitas sebesar  

0,6219. 

Dengan melihat Tabel 4.17 diatas, dapat disusun persamaan 

matematis sebagai berikut: 

Kebijakan dividen = -14,60289 + 0,089754 profitabilitas + 0,341046 

kepemilikan institusional – 0,220566  kebijakan hutang + 4,593037 

ukuran perusahaan + e  

1) Koefisien regresi profitabilitas sebesar 0,089754 menyatakan 

behwa setiap profitabilitas  sebesar 1 maka tidak akan berpengaruh 

pada peningkatan kebijakan dividen . 

2) Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0.341046 

menyatakan behwa setiap kenaikan kepemilikan institusional  

sebesar 1 maka akan meningkatkan kebijakan dividen sebesar  

0.341046. 

3) Koefisien regresi kebijakan hutang sebesar 0,220566  menyatakan 

behwa setiap kenaikan kebijakan hutang  sebesar 1 akan 

menurunkan  kebijakan dividen sebesar 0,220566. 

4) Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 4,593037 menyatakan 

behwa setiap ukuran perusahaan  sebesar 1 maka akan 

meningkatkan nilai perusahaan sebesar  4,593037.  
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a) Hasil pengujian hipotesis pertama  

  Berdasarkan tabel 4.16 variabel profitabilitas memiliki nilai 

koefisien 0,244971 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehinga 

variabel profitabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Sehingga H1 dalam penelitian ini yang menyatakan 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan dapat diterima. 

b) Hasil pengujian hipotesis kedua 

  Berdasarkan tabel 4.17 variabel profitabilitas memiliki nilai 

koefisien 0,089754 dengan signifikansi sebesar 0,6219 > 0,05 

sehinga variabel profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Sehingga H2 dalam penelitian ini yang 

menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen tidak dapat diterima atau ditolak. 

c) Hasil pengujian hipotesis tiga  

  Berdasarkan tabel 4.16 variabel kepemilikan institusional 

memiliki nilai koefisien 0,007505 dengan signifikansi sebesar 

0,0290 < 0,05 sehinga variabel kepemilikan institusional terbukti 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga H3 dalam 

penelitian ini yang menyatakan kepemilkan institusional 

berpengaruh positif  signifikan terhadap nilai perusahaan dapat 

diterima. 



 
 

21 

 

d) Hasil pengujian hipotesis empat 

  Berdasarkan tabel 4.17 variabel kepemilikan institusional 

memiliki nilai koefisien 0,341046 dengan signifikansi sebesar 

0,0001 < 0,05 sehinga variabel kepemilikan institusional terbukti 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sehingga H4 dalam 

penelitian ini yang menyatakan kepemilkan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dapat 

diterima. 

e) Hasil pengujian hipotesis lima  

  Berdasarkan tabel 4.16 variabel kebijakan hutang memiliki 

nilai koefisien 0,005336 dengan signifikansi sebesar 0,1013 > 0,05 

sehinga variabel kebijakan hutang terbukti tidak berpengaruh 

terhadap niali perusahaan. Sehingga H5 dalam penelitian ini yang 

menyatakan kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan tidak dapat diterima atau ditolak. 

f) Hasil pengujian hipotesis enam  

  Berdasarkan tabel 4.17 variabel kebijakan hutang memiliki 

nilai koefisien -0,220566 dengan signifikansi sebesar 0,0196 < 0,05 

sehinga variabel kebijakan hutang terbukti berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Sehingga H6 dalam penelitian ini yang 

menyatakan kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kebijakan dividen dapat diterima. 
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g) Hasil pengujian hipotesis tujuh 

  Berdasarkan tabel 4.16 variabel ukuran perusahaan 

memiliki nilai koefisien 0,384903 dengan signifikansi sebesar 

0,0003 < 0,05 sehinga variabel ukuran perusahaan terbukti 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga H7 dalam 

penelitian ini yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan  terhadap nilai perusahaan dapat diterima. 

h) Hasil pengujian hipotesis delapan  

  Berdasarkan tabel 4.17 variabel ukuran perusahaan 

memiliki nilai koefisien 4,593037 dengan signifikansi sebesar 

0,0339 < 0,05 sehinga variabel ukuran perusahaan terbukti 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sehingga H8 dalam 

penelitian ini yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif  signifikan terhadap kebijakan dividen dapat diterima. 

i) Hasil pengujian hipotesis sembilan  

  Berdasarkan tabel 4.16 variabel kebijakan dividen memiliki 

nilai koefisien 0,008418 dengan signifikansi sebesar 0,0000 < 0,05 

sehinga variabel kebijakan dividen terbukti berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Sehingga H9 dalam penelitian ini yang menyatakan 

kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan dapat diterima. 
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                Tabel 4.18               

              Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis  Keterangan Keputusan 

H1 Profitabilitas berperngaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

Diterima 

H2 Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen  

Ditolak 

H3 Kepemilikan institusional berpengaruh positif 

signifikan terhadap niali perusahaan 

Dierima 

H4 Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen 

Diterima  

H5 

 

Kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

Ditolak  

H6 Kebijakan hutang berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen  

Diterima  

H7 Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan  

Diterima  

H8 Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen 

Diterima  

H9 Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan  

Diterima  

 

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai perusahaan  

 Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa koefisien regresi untuk variable profitabilitas memiliki nilai 

koefisien 0,244971 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehinga variabel 

profitabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sehingga 

H1 dalam penelitian ini yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan dapat diterima. 
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 Hasil penelitian diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan semakin 

besar profitabilitas maka semakin tinggi nilai perusahaan. Profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tujuan investor 

menginvestasikan dananya ke perusahaan yaitu dengan mengharapkan return. 

Ketika perusahaan menjanjikan return yang tinggi itu akan meningkatkan 

apresiasi investor terhadap perusahaan untuk menghasilkan laba atau 

keuntungan. Dengan begitu di mata investor perusahaan itu akan menjadi 

sangat menarik sehingga investor akan lebih percaya lagi dan akan 

menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Semakin banyak investor 

membeli sahamnya atau dengan cara menanamkan sahamnya otomatis 

permintaan terhadap saham akan naik. Permintaan saham yang naik itu juga 

akan meningkatkan harga sahamnya karna dalam hal ini hukum ekonomi 

berlaku yaitu semakin banyaknya permintaan maka harga akan naik. Harga 

saham yang semakin naik itu mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi. 

Dengan demikian profitabilitas mampu menjadi mekanisme untuk 

meningkatkan nilai perusahaan.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Priyastuty (2014), Sumanti 

(2015), Juniastina, dan  Sujoko dan Soebiantoro (2007) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.   
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2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen  

 Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa koefisien regresi untuk variabel profitabilitas memiliki nilai 

koefisien 0,089754 dengan signifikansi sebesar 0,6219 > 0,05 sehinga 

variabel profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Sehingga H2 dalam penelitian ini yang menyatakan profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen tidak dapat diterima atau ditolak. 

 Hasil pengujian pada profitabilitas terhadap kebijakan dividen tidak 

sesuai dengan kerangka pemikiran pada hipotesis kedua yang menyatakakan 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Naik turunnya profitabilitas perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap naik 

turunnya kebijakan dividen seuatu perusahaan. Hal ini terjadi akibat tingkat 

profitabilitas yang rendah perusahaan tetap 

membayarkan dividen dan membayarkan dividennya pula pada nilai yang 

tinggi untuk menjaga reputasi perusahaan tersebut dimata investor. Begitu 

juga ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi perusahaan 

juga tetap membayarkan dividen untuk memberikan sinyal kepada para 

investor serta untuk tetap menjaga reputasi perusahaan dimata investor .  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumanti (2015), 

Andriyanti dan Wirakusuma (2014) dan Ridho (2015) bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sehingga tinggi rendahnya 

profitabilitas tidak akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kebijakan 
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dividen suatu perusahaan. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Bansaleng (2014), Sunarya (2013) dan Juniastina yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan  

 Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa koefisien regresi untuk kepemilikan institusional memiliki 

nilai koefisien 0,007505 dengan signifikansi sebesar 0,0290 < 0,05 sehinga 

variabel kepemilikan institusional terbukti berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sehingga H3 dalam penelitian ini yang menyatakan kepemilkan 

institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dapat diterima. 

Hasil  penelitian diketahui bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

menunjukkan semakin besar kepemilikan Institusional maka semakin besar 

nilai perusahaan. Begitupula sebaliknya, semakin rendah kepemilikan saham 

oleh pihak institusi perusahaan, maka semakin rendah nilai perusahaan. 

Kepemilikan institusional adalah sejumlah proporsi saham yang dimiliki oleh 

pihak institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi mampu mengendalikan 

manajer dalam meningkatkan kinerja yang baik dalam pengambilan 

keputusan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar kepemilikan 

saham oleh pihak institusi, maka akan semakin efektif dan efisien 

penggunaan aktiva perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin besar 
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kepemilikan saham oleh pihak institusi, semakin besar pengaruh 

pengendalian kepemilikan institusional sebuh institusi terhadap manajer 

perusahaan dimana dalam pengawasan dan monitoring oleh pihak institusi, 

manajer tidak dapat semena-mena menggunakan dana yang dimiliki 

perusahaan. Kepemilikan  institusional mengingnkan prospek perusahaan 

yang baik. Ketika kepemilikan institusi mampu mengawasi menejer 

perusahaan dalam menghasilkan return maka manajer akan berusaha 

mengingkatkan return perusahaan. Dengan begitu di mata investor 

perusahaan itu akan menjadi sangat menarik sehingga investor akan lebih 

percaya lagi dan akan menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. 

Semakin banyak investor membeli sahamnya atau dengan cara menanamkan 

sahamnya otomatis permintaan terhadap saham akan naik. Permintaan saham 

yang naik itu juga akan meningkatkan harga sahamnya karna dalam hal ini 

hukum ekonomi berlaku yaitu semakin banyaknya permintaan maka harga 

akan naik. Harga saham yang semakin naik itu mencerminkan nilai 

perusahaan yang tinggi.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan (2015) dan 

penelitian Sukirni (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingaa besar 

kecilnya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

nilai perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sujoko dan 

Soebiantoro (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
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4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Dividen  

 Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dari hasil 

penelitian yang diperoleh bahwa koefisien regresi untuk variabel kepemilikan 

institusional memiliki nilai koefisien 0,341046 dengan signifikansi sebesar 

0,0001 < 0,05 sehinga variabel kepemilikan institusional terbukti berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Sehingga H4 dalam penelitian ini yang 

menyatakan kepemilkan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dapat diterima. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

mengartikan bahwa semakin tinggi saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi maka akan semakin tinggi nilai dividen yang dibagikan. Begitupun 

sebaliknya, semakin rendah saham perusahaan yang dimiliki isntitusi, maka 

akan berpengaruh pada rendahnya dividen yang dibagikan. Dalam hal ini 

kepemilikan institusional tidak berperan aktif dalam memonitoring 

perusahaan. Para pemilik saham institusional mempercayakan pengendalian 

perusahaan terhadap pihak manajer. Manajer mempunyai tanggung jawab 

yang tinggi dalam mengelola dan mengambil keputusan perusahaan 

dikarenakan pihak institusi memberikan kepercayaan kepada pihak manajer. 

Untuk mempertahankan para pemilik saham institusi agar terus 

menginvestasikan dananya pada perusahaan, maka manajer mengelola 
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perusahaan dengan baik dan memberikan dividen tinggi sebagai imbal 

keuntungan yang didapatkan para pemegang saham atas saham yang 

ditanamkan pada perusahaan.  Disisi lain hal ini dikarenakan untuk menjaga 

reputasi perusahaan dikalangan para investor, sehingga investor menanamkan 

sahamnya pada perusahaan.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian Prabowo dan Salim 

(2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 

5. Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan  

 Hipotesis kelima yang diajukan menyatakan bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa koefisien regresi untuk variabel kebijakan hutang memiliki 

nilai koefisien 0,005336 dengan signifikansi sebesar 0,1013 > 0,05 sehinga 

variabel kebijakan hutang terbukti tidak berpengaruh terhadap niali 

perusahaan. Sehingga H5 dalam penelitian ini yang menyatakan kebijakan 

hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan tidak dapat diterima 

atau ditolak. 

 Hasil pengujian pada kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan tidak 

sesuai dengan kerangka pemikiran pada hipotesis kelima yang menyatakakan 

kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Naik turunnya 

kebjakan hutang perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap naik turunnya 

nilai perusahaan. Sebagian besar investor saham tidak begitu memperhatikan 
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hutang suatu perusahaan, melainkan lebih memperhatikan kemampuan 

perusahaan  dalam menghasilkan laba dan mengabaikkan besarnya 

penggunaan utang untuk menghasilkan laba. Disisi lain hal ini dapat dilihat 

dari rata-rata tingkat leverage yang dimiliki perusahaan manufaktur periode 

2010-2014 yang berada dibawah  50%  yaitu dengan presentase  41, 017% 

yang menandakan bahwa besarnya proporsi perusahaan dalam menggunakan 

dana selain hutang, dimana tingkat hutang lebih kecil dibandingkan 

pendanaan lainnya. Maka para investor tidak mengkhawatirkan tingkat 

hutang yang dimiliki perusahaan.   

 Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sujoko dan Saoebiantoro 

(2007) menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dari Sumanti (2015) dan Priyastuty (2014) yang menyatakan 

bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

6. Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Kebijakan Dividen 

 Hipotesis keenam yang diajukan menyatakan bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen . Dari hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa koefisien regresi untuk variabel kebijakan hutang memiliki 

nilai koefisien -0,220566 dengan signifikansi sebesar 0,0196 < 0,05 sehinga 

variabel kebijakan hutang terbukti berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Sehingga H6 dalam penelitian ini yang menyatakan kebijakan hutang 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen dapat diterima. 
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Hasil  penelitian diketahui bahwa kebijakan hutang berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut menunjukkan 

semakin besar  hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah 

dividen yang akan dibayarkan. Ketika perusahaan memiliki hutang atau 

hutang perusahaan meningkat otomatis beban perusahaan untuk membayar 

bunga semakin meningkat. Sehingga return perusahaan yang seharusnya 

dialokasikan untuk laba ditahan ataupun dibagikan sebagai dividen 

dialokasikan terlebih dahulu untuk membayar beban-beban perusahaan  

termasuk untuk bunga hutang. Ketika hutang meningkat, bunga meningkat 

maka kebijakan pembagian dividen akan menurun karna return yang dimiliki 

perusahaan digunakan untuk membayar pokok hutang dan bunga hutang 

perusahaan. Pengurangan hutang dapat dilakukan dengan menggunakan laba 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar hutang  sehingga pemegang 

saham akan merelakan dividennya untuk membiayai hutangnya dibandingkan 

untuk dibagikan sebagai dividen.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuringsih (2005), Bansaleng 

(2014), Sunarya (2013), Juniastina, Dewi (2008), Putri (2012), Ridho (2014) 

dan Sari (2010). menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kebijakan dividen.  

 

7. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan  

 Hipotesis ketujuh yang diajukan menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari hasil 
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penelitian yang diperoleh bahwa koefisien regresi untuk variabel ukuran 

perusahaan memiliki nilai koefisien 0,384903 dengan signifikansi sebesar 

0,0003 < 0,05 sehinga variabel ukuran perusahaan terbukti berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Sehingga H7 dalam penelitian ini yang menyatakan 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dapat 

diterima. 

 Hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

menunjukkan semakin besar  ukuran perusahaan maka semakin tinggi  nilai 

perusahaan. Perusahaan dengan pertumbuhan besar akan memperoleh 

kemudahan untuk memasuki pasar modal karena investor menangkap sinyal 

yang positif terhadap perusahaan yang memiliki pertumbuhan besar sehingga 

respon yang positif tersebut mencerminkan meningkatnya nilai perusahaan. 

Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan return. Dalam tujuannya untuk menghasilkan return, 

perusahaan harus meningkatkan penjualannya. Maka ketika penjualan 

perusahaan naikatau tinggi akan mempengaruhi laba perusahaan yang 

semakin tinggi. Ketika return perusahaan tinggi maka investor akan tertarik 

untuk menananmkan sahamnya ke perusahaan, karna tujuan investor yang 

utama adalah mengharapkan tingkat return yang tinggi. Ketika investor 

tertarik terhadap saham perusahaan maka permintaan saham akan naik dan 

ketika permintaaan saham naik maka harga saham akan naik dimana ketika 

harga saham naik maka mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi. Hal ini 
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dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap 

kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. 

Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin 

besar perusahaan maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya 

semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sofyaningsih dan 

Hardiningsih (2011), Sujoko dan Soebiantoro (2007) dan Setyawan (2015) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

 

8. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen  

 Hipotesis kedelapan yang diajukan menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dari hasil 

penelitian yang diperoleh bahwa koefisien regresi variabel ukuran perusahaan 

memiliki nilai koefisien 0,384903 dengan signifikansi sebesar 0,0003 < 0,05 

sehinga variabel ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sehingga H7 dalam penelitian ini yang menyatakan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dapat diterima. 

Hasil penelitian diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut menunjukkan 

semakin besar  ukuran perusahaan maka semakin tinggi kebijakan dividen. 

Perusahaan dengan pertumbuhan besar akan memperoleh kemudahan untuk 
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memasuki pasar modal karena investor menangkap sinyal yang positif 

terhadap perusahaan yang memiliki pertumbuhan besar. Besar kecilnya 

perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

return. Dalam tujuannya untuk menghasilkan return, perusahaan harus 

meningkatkan penjualannya. Maka ketika penjualan perusahaan naik atau 

meningkat maka akan mempengaruhi laba perusahaan yang semakin tinggi. 

Ketika return atau laba yang dimiliki perusahaan tinggi maka laba  tersebut 

akan digunakan untuk dua hal yaitu untuk laba ditahan untuk reinvestasi 

kembali ataukah dibagikan sebagai dividen. Perusahaan yang besar cenderung 

membagikan dividen yang tinggi untuk menjaga reputasi dikalangan investor. 

Perusahaan besar akan memberikan pembayaran dividen yang tinggi, karena 

perusahaan besar tentu lebih stabil dalam menghasilkan laba, serta lebih 

mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada perusahaan 

kecil.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuringsih (2005) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Putri (2012) dan Sari (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

 

9. Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan  

 Hipotesis kedelapan yang diajukan menyatakan bahwa kebijakan 

doviden berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari hasil penelitian 
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yang diperoleh bahwa koefisien kebijakan dividen memiliki nilai koefisien 

0,008418 dengan signifikansi sebesar 0,0000 < 0,05 sehinga variabel 

kebijakan dividen terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga 

H9 dalam penelitian ini yang menyatakan kebijakan dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan dapat diterima. 

 Hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

menunjukkan semakin besar  kebijakan dividen maka semakin tinggi nilai 

perusahaan. Perusahaan membagikan dividen apabila perusahaan memiliki 

kelebihan dana yang diperoleh dari operasi perusahaan. Semakin tinggi 

pembayaran dividen suatu perusahaan, akan menimbulkan sinyal positif bagi 

para pemegang saham. Sinyal tersebut mengindikasikan bahwa keuntungan 

perusahaan semakin meningkat. Meningkatnya laba perusahaan akan 

meningkatkan pembayaran dividen kepada para pemegang saham sehingga 

para investor tertarik untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan karna 

tujuan investor menananmkan sahamnya untuk mengharapkan keuntungan 

dengan melihat prospek perusahaan dalam menghasilkann laba yang 

dibagikan sebagai dividen. Ketika permintaan saham naik maka harga saham 

perusahaan akan semakin tinggi. Meningkatkanya harga saham perusahaan 

akan mengkatkan nila perusahaan. Hal ini didukung dengan teori signaling.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sujoko dan Soebiantoro 

(2007) dan Juniastina yang menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 
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bertentangan dengan penelitian Sumanti (2015), Sofyaningsih dan 

Hardiningsih (2011) dan Sumanti (2015) yang menyaakan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

10. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Dengan 

Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening.  

Tabel 4.19 

Pengaruh Antar Variabel Secara Langsung, Tidak Langsung dan Total 

Pengaruh Antar 

Variabel 

Sig. Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh Tidak Langsung 

Melalui Kebijakan Dividen 

Pengaruh 

Total 

ROA  PBV √ 0,245 - - 

ROA DPR X - - - 

INST PBV √ 0,007 (0,341) x (0,008)= 0,002728 0,002728 

INST  DPR √ 0,341 - - 

LEV  PBV X - (-0,220) x (0,008)= -0,00176 -0,00176 

LEV  DPR  √ -0,220 - - 

SALES PBV √ 0,384 (4,593) x (0,008) = 0,036744 0,036744 

SALES  DPR  √ 4,593 - - 

DPR  PBV √ 0,008 - - 

 

 Dilihat dari pengaruh empat variabel independen terhadap variabel 

dependen, terdapat tiga pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen yang dapat dimoderasi dengan kebijakan dividen sebagai variabel 

intervening yaitu: 
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a.  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Melalui 

Kebijakan Dividen  

  Kebijakan dividen tidak mampu menjadi variabel 

intervening pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Besar 

kecilnya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya  

nilai perusahaan melalui kebijakan dividen. Hal ini disebabkan 

karena naik turunnys profiitabilitas tidak mempengaruhi  naik 

turunnya kebijakan dividen yang dibagikan. Sehingga ketika 

profitabilitas perusahaan turun dan perusahaan  tetap membagikan 

dividennya pada tingkat tertentu untuk menjaga reputasi perusahaan 

dimata para investor. Begitupula ketika perusahaan mempunyai laba 

yang tinggi, perusahaan juga tetap membagikan dividen untuk 

memberikan sinyal sekaligus menjaga reputasi perusahaan di mata 

investor. Sehingga kebijakan dividen tidak dapat memediasi 

pengaruh profitabilitas terhadap  nilai perusahaan.  

 

b.  Pengaruh Kepemilikan Intitiusional Terhadap Nilai Perusahaan 

Melalui Kebijakan Dividen 

  Kebijakan dividen mampu menjadi variabel intervening 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan adanya pengaruh antara kepemilikan institusional 

terhadap kebijakan dividen dan pengaruh antara kebijakan dividen 

dan nilai perusahaan. Sehingga besar kecilnya kepemilikan 
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institusional akan berpengaruh terhadap naik turunnya nilai 

perusahaan melalui kebijakan dividen. Hal ini mengartikan bahwa 

semakin tinggi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi maka 

akan semakin tinggi nilai dividen yang dibagikan. Dalam hal ini 

kepemilikan institusional tidak berperan aktif dalam memonitoring 

perusahaan. Para pemilik saham institusional mempercayakan 

pengendalian perusahaan terhadap pihak manajer. Manajer 

mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dan 

mengambil keputusan perusahaan dikarenakan pihak institusi 

memberikan kepercayaan kepada pihak manajer. Untuk 

mempertahankan para pemilik saham institusi agar terus 

menginvestasikan dananya pada perusahaan, maka manajer 

mengelola perusahaan dengan baik dan memberikan dividen tinggi 

sebagai imbal keuntungan yang didapatkan para pemegang saham 

atas saham yang ditanamkan pada perusahaan.  Disisi lain hal ini 

dikarenakan untuk menjaga reputasi perusahaan dikalangan para 

investor, sehingga investor menanamkan sahamnya pada perusahaan. 

Banyaknya investor yang menanamkan saham pada perusahaan akan 

meningkatkan permintaan terhadap saham perusahaan dan  

berpengaruh terhadap naiknya harga saham karna disini hukum 

ekonomi berlaku. Ketika harga saham naik, maka nilai perusahaan 

akan naik. Sehingga kebijakan dividen mampu menjadi variabel 
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intervening atau memediasi pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap nilai perusahaan. 

c.  Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Melalui 

Kebijakan Dividen 

  Kebijakn dividen mempu menjadi variabel intervening 

dalam pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan adanya pengaruh antara kebijakan hutang terhadap 

kebijakan dividen dan pengaruh antara kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan. Tinggi rendahnya kebijakan hutang suatu perusahaan 

akan berpengaruh terhadap naik turunnya nilai perusahaan melalui 

kebijaknan dividen. Ketika perusahaan memiliki hutang atau hutang 

perusahaan meningkat otomatis beban perusahaan untuk membayar 

bunga semakin meningkat. Sehingga return perusahaan yang 

seharusnya dialokasikan untuk laba ditahan ataupun dibagikan 

sebagai dividen dialokasikan terlebih dahulu untuk membayar beban-

beban perusahaan  termasuk untuk bunga hutang. Ketika hutang 

meningkat, bunga meningkat maka kebijakan pembagian dividen 

akan menurun karna return yang dimiliki perusahaan digunakan 

untuk membayar bunga perusahaan. Pengurangan hutang dapat 

dilakukan dengan menggunakan laba yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk membayar hutang  sehingga pemegang saham akan merelakan 

dividennya untuk membiayai hutangnya dibandingkan untuk 

dibagikan sebagai dividen. Ketika dividen turun maka akan 
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mengakibatkan para pemegang saham merespon dan tidak tertarik 

untuk berinvestasi pada perusahaan, sehingga terjadi penurunan 

permintaan saham dan harga sahampun ikut turun. Menurunnya harga 

saham perusahaan akan berdampak pada turunnya nilai suatu 

perusahaan. Sehingga kebijakan dividen mampu memediasi pengaruh 

kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan.  

 

d.  Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Melalui Kebijakan Dividen 

  Kebijakan dividen mampu menjadi variabel intervening 

dalam pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen dan pengaruh antara kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan. Sehinnga besar kecilnya  ukuran perusahaan akan 

mempengaruhi naik turunnya nilai perusahaan melalui kebijakan 

dividen. Perusahaan dengan pertumbuhan besar akan memperoleh 

kemudahan untuk memasuki pasar modal karena investor menangkap 

sinyal yang positif terhadap perusahaan yang memiliki pertumbuhan 

besar. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan return. Dalam tujuannya untuk 

menghasilkan return, perusahaan harus meningkatkan penjualannya. 

Maka ketika penjualan perusahaan naik atau meningkat maka akan 

mempengaruhi laba perusahaan yang semakin tinggi. Ketika return 
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atau laba yang dimiliki perusahaan tinggi maka laba  tersebut akan 

digunakan untuk dua hal yaitu untuk laba ditahan untuk reinvestasi 

kembali ataukah dibagikan sebagai dividen. Perusahaan yang besar 

cenderung membagikan dividen yang tinggi untuk menjaga reputasi 

dikalangan investor. Perusahaan besar akan memberikan pembayaran 

dividen yang tinggi, karena perusahaan besar tentu lebih stabil dalam 

menghasilkan laba, serta lebih mampu memanfaatkan sumber daya 

yang dimilikinya daripada perusahaan kecil. Ketika dividen naik 

maka akan mengakibatkan para pemegang saham tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan, jumlah permintaan saham akan naik 

yang mengakibatkan harga sahampun ikut naik karna hukum 

ekonomi berlaku. Naiknya harga saham perusahaan akan berdampak 

pada naiknya nilai suatu perusahaan. Sehingga kebijakan dividen 

mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 
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