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Penelitian ini meneliti pengaruh kebijakan dividen, tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga dan leverage terhadap nilai 

perusahaan. 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda 

untuk menguji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sampel dalam penelitian sebanyak 9 perusahaan dari yang membagikan 

dividen selama 4 tahun berturut-turut dan yang memiliki leverage 

positif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen, tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, dan variabel leverage berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Dan secara bersama-sama (simultan) kebijakan dividen, 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan leverage berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Dimana diperoleh koefisien determinasi 

(adjust r square) sebesar 0.298 atau 29.8% ini berarti bahwa nilai 

perusahaan (y) dipengaruhi oleh kebijakan dividen, tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, dan leverage sebesar 29.8% sedangkan 

sisanya 70.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti oleh peneliti.  

 

1.   Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah mengoptimalkan 

nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan semakin 

sejahtera pula pemiliknya (Wahyudi dan Pawestri, dalam Noerirawan, 

2012). Nilai perusahaan diproksikan sebagai harga saham, dimana 

harga saham terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan 

dan penawaran investor. 

Investor melihat nilai perusahaan dari tingkat kebijakan 

dividen dan leverage perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba 

yang besar maka kebijakan dividen yaitu pembagian laba dalam 

bentuk dividen juga akan besar. Besarnya dividen yang diperoleh 

investor menandakan kesejahteraan investor dengan demikian 

investor tidak ragu untuk berinvestasi. Kurangnya hasrat investor 

untuk berinvestasi berakibat pada turunnya permintaan, yang juga 
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mengakibatkan harga saham turun. Harga saham turun juga 

mengakibatkan nilai perusahaan juga turun. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

tersebut, penelitian ini mengambil judul “PENGARUH KEBIJAKAN 

DIVIDEN, TINGKAT INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA DAN LEVERAGE TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009 - 2012”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang 

menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah kebijakan dividen mempunyai pengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 ? 

2. Apakah tingkat inflasi mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 ? 

3. Apakah tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negatif terhadap 
nilai perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 ? 

4. Apakah leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 ? 

5. Apakah kebijakan dividen, tingkat inflasi, tingkat suku bunga 
dan leverage mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-2012? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Membuktikan secara empiris apakah kebijakan dividen mempunyai 
pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Membuktikan secara empiris apakah tingkat inflasi mempunyai 
pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

3. Membuktikan secara empiris apakah tingkat suku bunga 

mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

4. Membuktikan secara empiris apakah leverage mempunyai pengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan. 

5. Membuktikan secara empiris apakah kebijakan dividen, tingkat 
inflasi, tingkat suku bunga dan leverage mempunyai pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 
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2. Landasan Teori 

2.1 Kebijakan Dividen 

 Dividen ini untuk dibagikan kepada para pemegang saham 

sebagai keuntungan dari laba perusahaan. Apabila perusahaan 

penerbit saham mampu menghasilkan laba yang besar maka ada 

kemungkinan pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan dalam 

bentuk dividen yang besar pula. Dividen diartikan sebagai 

pembagian laba kepada para pemegang saham perusahaan sebanding 

dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik 

(Afzal, 2012). 

Menurut Martono dan Harjito (2005:253) dalam Afzal (2012) : 

 “kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan 

dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 

pembiayaan investasi di masa yang akan datang”. 

 

2.2 Tingkat Inflasi 

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:165) inflasi adalah 

kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. 

Tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah 

terjadi inflasi adalah kenaikan harga, bersifat umum, dan 

berlangsung terus menerus. Dengan adanya inflasi, kemampuan daya 

beli masyarakat rendah. Dengan meningkatnya tingkat inflasi 

berdampak terhadap terhadap penurunan penjualan, yang menyebabkan 

penurunan laba perusahaan. Turunnya laba perusahaan membuat 

investor tidak tertarik untuk berinvestasi. Akibatnya permintaan 

pun menurun dan menyebabkan harga sahampun turun. Turunnya harga 

saham juga berakibat pada turunnya nilai perusahaan. 

 

2.3 Tingkat Suku Bunga 

Indikator faktor fundamental makro yang kedua dari kondisi 

makro ekonomi adalah tingkat bunga. Tingkat bunga sering digunakan 

sebagai ukuran pendapatan yang diperoleh oleh para pemilik modal, 

tingkat bunga ini disebut dengan bunga simpanan atau bunga 

investasi (Noerirawan, 2012). Bagi perusahaan, tingkat suku bunga 

yang tinggi akan menurunkan nilai perusahaan sehingga harga 

sahamnya akan turun. Peningkatan suku bunga akan meningkatkan 

biaya modal perusahaan sehingga menurunkan profitabilitas 

perusahaan, karena secara langsung akan meningkatkan beban bunga. 

Perusahaan yang memiliki banyak hutang akan mendapatkan dampak 

yang sangat berat terhadap kenaikan tingkat bunga. 

 

2.4 Leverage 

Leverage dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk 

memaksimalkan kemakmuran. Dalam hal ini kebijakan harus 

mempertimbangkan dan menganalisa kombinasi sumber-sumber dana yang 
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ekonomis bagi perusahaan guna membiayai kebutuhan-kebutuhan rutin 

serta investasi perusahaan (Purwanti, 2011)  

 Semakin banyak hutang yang dipergunakan untuk membiayai 

aktiva perusahaan, membuat investor berhati-hati dalam 

berinvestasi, karena investor takut perusahaan tersebut tidak 

mampu untuk membayar hutangnya dan akan membuat perusahaan 

tersebut mengalami kebangkrutan.  

 

2.5 Nilai Perusahaan 

 Pengertian nilai perusahaan menurut  Husnan dan  Pudjiastuti 

(2002:7) dalam jusriani (2013) menyatakan bahwa : 

 “nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh 

calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual, semakin 

tinggi nilai perusahaan semakin besar kemakmuran yang akan 

diterima oleh pemilik perusahaan”. 

 Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama 

beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai 

dengan saat ini. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah 

prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena 

dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para 

pemilik juga akan meningkat (Noerirawan, 20120). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat kaitan 

antara kebijakan dividen, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan 

leverage terhadap nilai perusahaan dengan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

2.6 Hipotesis 

H1 : Kebijakan dividen mempunyai pengaruh positif terhadap nilai     

perusahaan 

H2 : Tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan 

H3 : tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan 

H4 : leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

H5 : Kebijakan dividen, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan 

leverage mempunyaiPengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

 

KEBIJAKAN DEVIDEN 

TINGKAT INFLASI 

TINGKAT SUKU BUNGA 

NILAI PERUSAHAAN 

LEVERAGE 
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3. Metode Penelitian 

3.1 Variabel penelitian 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan 

atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah kebijakan deviden, tingkat inflasi, tingkat 

suku bunga dan leverage. Sedangkan variabel dependen adalah tipe 

variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai 

perusahaan. 

 

3.2 Definisi Operasional 

Pada bagian ini berisi tentang definisi operasional dari 

variabel-variabel yang diteliti yaitu kebijakan deviden, tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, leverage dan nilai perusahaan. Selain 

itu juga berisi tentang cara pengukuran dari variabel-variabel 

tersebut. 

1. Kebijakan Dividen 
Kebijakan dividen diproksi menggunakan Dividend Payout 

Ratio (Noerirawan, 2012). 

 

 

  DPS 

     DPR = 

  EPS 

2. Tingkat Inflasi 
Data inflasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

data perkwartal yang kemudian dirata-ratakan menjadi data 

tahunan dengan rumus (Utami dan Rahayu dalam Tarigan, 2009): 

Rata-rata inflasi tahunan = ∑Inflasi per kwartal 

     

      4 

3. Tingkat Suku Bunga 
Suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga 

SBI(Makaryanawati,2009).Variabel ini diukur dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut:  

Suku Bunga = ∑suku bunga SBI (bulanan)selama 1 tahun 

     

     12 

4. Leverage  
Leverage atau solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya apabila perusahaan tersebut likuiditas pada 

suatu waktu (Analisa, 2011). 

Rumus rasio leverage sebagai berikut: 

     Total Hutang 

 Leverage =    

            Total Aktiva 

Dimana : 

Total hutang = hutang lancar + hutang tidak lancar 
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Total aktiva = aktiva lancar + aktiva tetap 

 

5. Nilai Perusahaan 
PBV digunakan untuk menilai harga suatu saham dengan 

membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku perusahaan.  

                Market price per equity share 

   PBV =  

        Book value per share 

 

Book Value per share dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 

(Hartono dalam Mathilda, 2012): 

                           Total Modal 

BVS=      

                       Jumlah saham beredar 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan elemen yang 

menjadi pusat objek penelitian. Penelitian ini mengambil populasi 

perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2009-2012 sebanyak 461 

perusahaan. Sampel penelitian ini sebanyak 9 perusahaan. Jadi 

dengan sampel sebanyak 9 perusahaan maka data penelitian secara 

pooled cross sectin akan berjumlah 36.  

TABEL 1.3 

Rincian Pengambilan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

Perusahaan 

1 Seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

461 

2 Perusahaan yang Bank dan 

keuangan 

(70) 

3 Perusahaan yang tidak 

membagikan dividen selama 4 

tahun berturut-turut dan 

memiliki leverage negative 

(391) 

4 Perusahaan yang membagikan 

dividen selama 4 tahun 

berturut-turut dan memiliki 

leverage positif 

9 

5 Jumlah sampel penelitian 9 

 

3.4 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui 

gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini, dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan 

hasil pengukuran mean, nilai minimal dan maksimal serta standar 

deviasi semua variabel tersebut. 
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3.4.1 Uji Asumsi Klasik: 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki 

distribusi normal atau tidak.  

 

b.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot.  

 

c.  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Cara untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai 

tolerance dan nilai Variance Inflation factor (VIF). nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.  

 

d.  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya korelasi antar data yang berdasarkan urutan 

waktu. Model yang baik harus bebas dari autokorelasi. Pengujian 

autokorelasi yang banyak digunakan adalah dengan metode Durbin-

Watson. 

 

3.4.2 Analisis Regresi Berganda 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis regresi berganda.  

Persamaan model regresi linier berganda (Suliyanto, 2011:54): 

Y= α + b1 X1 + b2 X2 + … + bn Xn + ε 

Keterangan: 

Y = Nilai perusahaan 

α = Intercept (konstanta) 

b1 = koefisien regresi untuk X1 

X1 = Variabel bebas pertama 

b2 = koefisien regresi untuk X2 

X2 = Variabel bebas kedua 

bn = koefisien regresi untuk Xn 

Xn = Variabel bebas ke n 

ε  = nilai residu  

3.4.3 Nilai t 

Apabila nilai t hitung hasil regresi < nilai t tabel, maka H0 

tidak ditolak. Tetapi apabila nilai t hitung hasil regresi > nilai 

t tabel, maka Ha diterima (Ghozali, 2006). Nilai t dalam 

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. 
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3.4.4 Nilai f 

Apabila nilai F hitung hasil regresi < nilai F tabel, maka H0 

tidak ditolak. Tetapi apabila nilai F hitung hasil regresi > nilai 

F tabel, maka Ha diterima (Ghozali, 2006). Nilai F dalam 

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. 

 

3.4.5 Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai yang 

semakin mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk  memprediksi variabel 

dependen. Koefisien determinasi bias terhadap jumlah variabel 

independen dalam model regresi, sehingga banyak peneliti 

menganjurkan menggunakan adjust R² pada saat mengevaluasi mana 

model regresi terbaik (Ghozali, 2006). 

 

4. Analisis Data dan Pembahasan 

4.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan 

peringkat data, yang menggambarkan karakteristik sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Statistik ini menjelaskan 

karakteristik sampel terutama mencakup mean, standar error mean, 

nilai ekstrim yaitu minimum dan nilai maksimum, serta standar 

deviasi.  

TABEL 4.3 

Hasil data statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

LN_X1 36 -2.30 4.61 3.3113 1.51498 

LN_X2 36 -3.15 -2.92 -3.0143 .08499 

LN_X3 36 -2.85 -2.65 -2.7360 .07346 

LN_X4 36 -1.89 -.11 -.9782 .41398 

LN_Y 36 .43 3.85 1.6306 .99779 

Valid N 

(listwise) 

36 

    

Sumber: Hasil output SPSS. V.17, 2013 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel 

pada penelitian ini sebanyak 36 yang merupakan 9 perusahaan dalam 

4 tahun dari 2009 sampai 2012.  
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4.2  Uji Asumsi klasik 

a. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan Kolmogorov 

Sminormov (KS), dengan melihat perbandingan nilai signifikan. 

Apabila nilai signifikan yang dihasilkan >0,05 maka distribusi 

datanya dapat dikatakan normal. Sebaliknya jika nilai signifikan 

yang dihasilkan <0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal. 

 Berikut adalah hasil uji normalitas: 

TABEL 4.4 

Hasil uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandard

ized 

Residual 

N 36 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 5.77105754 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .110 

Positive .110 

Negative -.107 

Kolmogorov-Smirnov Z .659 

Asymp. Sig. (2-tailed) .778 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17.2013 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa hasil uji normalitas 

menunjukkan level signifikansi lebih besar dari α(α=0,05) yaitu 

0,778 >0,05 yang berarti bahwa data terdistribusi normal. 

b. Uji heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot. 

Berikut gambar scatterplot dari hasil olahan data SPSS 17: 
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Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup 

signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil 

ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan  semakin sulit 

menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan 

uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah 

satu uji sttatistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser 

(Ghozali, 2006). 

 

 

TABEL 4.5 

Hasil uji Glejser sebelum di LN 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 19.098 8.153  2.343 .026 

X1 .005 .020 .043 .263 .794 
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Tingkat Inflasi 

(X2) 

33.127 166.270 .038 .199 .843 

Tingkat Suku 

Bunga (X3) 

-311.696 154.412 -.412 -

2.019 

.052 

Leverage (X4) 9.291 3.295 .421 2.820 .008 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber:Hasil output SPSS. V.17,2013 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil 

perhitungan dari masing-masing level sig>α, yaitu 0,794 untuk 

kebijakan dividen, 0,843 untuk tingkat inflasi, 0,052 untuk 

tingkat suku bunga dan level sig<α, yaitu 0,008 untuk leverage, 

sehingga penelitian ini terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2005) dalam Suliyanto (2011:123), salah satu 

untuk memperbaiki model jika terjadi masalah heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan melakukan transformasi LN (Logaritma 

Natural). Sehingga hasil yang dihasilkan sebagai berikut: 

TABEL 4.6 

Hasil uji Glejser setelah di LN 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constan

t) 

2.159 2.563 
 

.842 .406 

LN_X1 .003 .044 .014 .075 .940 

LN_X2 .114 1.034 .027 .110 .913 

LN_X3 .376 1.212 .077 .310 .758 

LN_X4 .109 .157 .127 .695 .492 

a. Dependent Variable: AbsUt2 

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, 2013 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil 

perhitungan dari masing-masing level sig>α, yaitu 0,940 untuk 

kebijakan dividen, untuk tingkat inflasi sebesar 0,913, untuk 

tingkat suku bunga 0,758 dan 0,492 untuk leverage sehingga 

penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas dan layak untuk 

diteliti. 

c. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Cara untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai 
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tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Berdasarkan 

hasil olahan data SPSS 17 data yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut: 

TABEL 4.7 

Hasil uji multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Erro

r Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constan

t) 

3.124 5.71

9 
 

.546 .589 
  

LN_X1 .114 .099 .173 1.14

8 

.260 .885 1.130 

LN_X2 1.058 2.30

8 

.090 .459 .650 .519 1.927 

LN_X3 -1.028 2.70

3 

-.076 -

.380 

.706 .506 1.975 

LN_X4 1.525 .351 .633 4.34

0 

.000 .944 1.060 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, 2013 

 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa T>0,1 yaitu 

kebijakan dividen sebesar 0,885, tingkat inflasi sebesar 0,519, 

tingkat suku bunga sebesar 0,506 dan leverage sebesar 0,944 yang 

berarti tidak ada korelasi (bebas multikolinearitas) antar 

variabel independen. Sedangkan hasil perhitungan Variance 

Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan tidak adanya korelasi 

(bebas multikolinearitas), yaitu untuk VIF <10 pada variabel 

kebijakan dividen sebesar 1,130, tingkat inflasi 1,927, tingkat 

suku bunga 1,975 dan leverage 1,060. 

d. Uji Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi yang digunakan adalah dengan metode 

Durbin-watson dengan nilai D-W antara -2 sampai 2 yang berarti 

tidak ada autokorelasi atau bebas dari autokorelasi. Berikut hasil 

olahan data SPSS 17: 

TABEL 4.8 

Hasil uji Autokorelasi 

Model Summaryb 
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Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .615
a
 .379 .298 .83580 .671 

a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X3, LN_X1, LN_X2 

b. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, 2013 

 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, seperti yang 

terdapat pada tabel diatas, dapat dilihat nilai D-W yaitu sebesar 

0,671 berada diantara -2 dan 2. Maka dapat disimpulkan model 

regresi yang digunakan bebas dari gangguan autokorelasi. 

4.3 Analisis Regresi Berganda 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sejauh 

mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu 

pengaruh kebijakan dividen, tingkat inflasi, tingkat suku bunga 

dan leverage terhadap nilai perusahaan. 

TABEL 4.9 

Hasil uji analisis regresi berganda 

Coefficient a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constan

t) 

3.124 5.719 
 

LN_X1 .114 .099 .173 

LN_X2 1.058 2.308 .090 

LN_X3 -1.028 2.703 -.076 

LN_X4 1.525 .351 .633 

     a. Dependent Variable: LN_Y 

     sumber: Hasil output SPSS. V. 17, 2013 

 

Dari tabel 4.8 diperoleh hasil persamaan model regresi linier 

berganda sebagai berikut:  

Y= 3.124+0.114KD+1.058TI-1.028TSB+1.525L+ε 

Keterangan: 

Y = Nilai perusahaan 

KD = Kebijakan dividen 

TI = Tingkat Infllasi 

TSB = Tingkat Suku Bunga 

L = Leverage 

ε = Nilai residu 
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Dengan demikian dapat diketahui konstanta sebesar 3,124. 

Variabel kebijakan dividen mempunyai koefisien regresi sebesar 

0,114. Pada variabel tingkat inflasi mempunyai koefisien regresi 

sebesar 1,058. Variabel tingkat suku bunga mempunyai koefisien 

regresi sebesar -1,028. Serta variabel leverage mempunyai 

koefisien regresi sebesar 1,525. 

4.3.1 Pengujian secara uji t (secara parsial) 

TABEL 4.10 

Hasil uji t (secara parsial) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constan

t) 

3.124 5.719 
 

.546 .589 

LN_X1 .114 .099 .173 1.148 .260 

LN_X2 1.058 2.308 .090 .459 .650 

LN_X3 -1.028 2.703 -.076 -.380 .706 

LN_X4 1.525 .351 .633 4.340 .000 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, 2013 

 

Dari tabel diatas dapat diperoleh masing-masing hasil uji t 

sebagai berikut: 

1. kebijakan dividen menunjukkan 0,260, karena nilai 

signifikan > 0,05 maka   hipotesis Ho diterima dan  Ha 

ditolak yaitu kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil uji t antara kebijakan dividen dengan nilai 

perusahaan menunjukkan t hitung sebesar 1.148 > 1.696 (t 

tabel), makka disimpulkan kebijakan dividen secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan  

2. Tingkat inflasi menunjukkan 0,650, karena nilai 

signifikan > 0,05 maka  hipotesis Ho diterima dan Ha 

ditolak yaitu tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil uji t antara tingkat inflasi dengan nilai 

perusahaan menunjukkan t hitung sebesar 0.459 < 1.696 (t 

tabel), maka disimpulkan tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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3. Tingkat suku bunga menunjukkan 0,706, karena nilai 

signifikan > 0,05 maka hipotesis Ho diterima dan  Ha 

ditolak yaitu tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil uji t antara tingkat suku bunga dengan nilai 

perusahaan menunjukkan t hitung sebesar -0.380 < -1.696 

(t tabel), maka disimpulkan tingkat suku bunga tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

4. leverage menunjukkan 0,000, karena nilai signifikan < 

0,05 maka  hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak yaitu 

leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil uji t antara leverage dengan nilai perusahaan 

menunjukkan thitung sebesar 4.340 > 1.696 (ttabel), maka 

disimpulkan leverage bepengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

4.3.2 Pengujian nilai f ( secara simultan ) 

TABEL 4.11 

Hasil uji f (secara simultan) 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

13.190 4 3.298 4.720 .004
a
 

Residual 21.655 31 .699   

Total 34.846 35    

a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X3, LN_X1, LN_X2 

b. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, 2013 

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa 

nilai F sebesar 4,720 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. 

Karena tingkat signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu 

nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Koefisien Determinasi 

TABEL 4.12 

Hasil uji koefisien determinasi 
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

 1 .615
a
 .379 .298 .83580 

a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X3, LN_X1, LN_X2 

b. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, 2013 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diperoleh koefisien 

determinasi sebesar 0.298 atau 29.8% ini berarti bahwa nilai 

perusahaan (y) dipengaruhi oleh kebijakan dividen, tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, dan leverage sebesar 29.8% sedangkan 

sisanya 70.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti oleh peneliti.  

4.4 Pembahasan 

 Variabel X1 ( kebijakan dividen) merupakan keputusan mengenai 

apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para 

pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba 

ditahan. Variabel kebijakan dividen memiliki nilai sig 0.260 > 

0.05, yang berarti variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap niali perusahaan. Nilai koefisien regresi kebijakan 

dividen sebesar 0.114, yang berarti jika kebijakan dividen naik 1% 

akan menyebabkan nilai perusahaan naik sebesar 0.114. Dan untuk 

variabel kebijakan dividen t hitung sebesar 1.148 < 1.696 ( t 

tabel), maka H0 diterima dan H1 ditolak yang artinya tidak 

terdapat pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Analisa (2011) menyatakan bahwa 

variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 

0.773. Nilai signifikansi didapat lebih besar dari 0.05, dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan kebijakan dividen mempunyai 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan secara parsial ditolak. 

 Variabel X2 (tingkat inflasi) merupakan indikator ekonomi 

yang menggambarkan turunnya nilai rupiah, dan kondisi ini ditandai 

dengan meningkatnya harga barang-barang kebutuhan di pasar, 

meningkatnya inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat. 

Variabel tingkat inflasi memiliki nilai sig 0.650 > 0.05, yang 

berarti variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Nilai koefisien regresi tingkat inflasi sebesar 1.058, 

yang berarti jika tingkat inflasi naik 1% akan menyebabkan nilai 

perusahaan naik sebesarr 1.058. Dan untuk variabel tingkat inflasi 

t hitung sebesar 0.459 < 1.696 (t tabel) maka H0 diterima dan H1 

ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Tarigan 

(2009) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi sebesar 0.064. Nilai signifikan yang didapat lebih 

besar darii 0.05, dengan demikian hipotesis yang menyatakan 
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tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan secara parsial diterima.  

 Variabel X3 ( tingkat suku bunga) merupakan tingkat suku 

bunga tinggi akan menyebabkan kenaikan beban bunga kredit dan 

menurunkan laba bersih. Penurunan laba bersih akan mengakibatkan 

laba per saham juga menurun dan akhirnya akan berakibat menurunnya 

harga saham dipasar. Variabel tingkat suku bunga memiliki nilai 

sig 0.706 > 0.05, yang berarti variabel tingkat suku bunga tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisen regresi 

tingkat suku bunga sebesar -1.028, yang berarti jika tingkat suku 

bunga naik 1% akan menyebabkan nilai perusahaan turun sebesar 

1.028. Dan untuk variabel tingkat suku bunga t hitung sebesar -

0.380 < 1.696 (t tabel), maka H0 diterima dan H1 ditolak yang 

artinya tidak terdapat pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian konsisten dengan penelitian Noerirawan (2012) yang 

menyatakan bahwa tingkat suku bunga  berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. Kondisi ini terjadi karena naiknya tingkat suku 

bunga mendorong masyarakat untuk menabung, dan malas untuk 

berinvestasi di sektor riil. 

 Variabel X4 (leverage) merupakan kemampuan perusahaan 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk 

memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Variabel 

leverage memiliki nuilai sig 0.000 < 0.05, yyang berarti leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Niilai koefisien regresi 

leverage sebesar 1.525, yang berarti jika leverage naik 1% akan 

menyebabkan nilai perusahaan naik sebesar 1.525. Dan untuk 

variabel leverage t hitung sebesar 4.340 > 1.696 (t tabel), maka 

H1 diterima dan H0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan.  Penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Purwanti (2011) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai signifikansi sebesar 0.007 < 0.05, dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan secara parsial ditolak. Hipotesis pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan pada hasil penelitian menunjukkan leverage 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab 4, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
2. Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
3. Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

4. Leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
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5. Kebijakan dividen, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan 
leverage secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

5.2 Saran 

1. Pemerintah harus bijak dalam mengendalikan kondisi-kondisi 

makroekonomi (termasuk tingkat inflasi dan tingkat suku 

bunga) agar perekonomian tetap stabil dan sehat, sehingga 

dapat meningkatkan gairah investasi di dalam negeri. 

2. Perusahaan harus memperhatikan dan leverage, karena pada 

penelitian ini leverage berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

3. Bagi peneliti selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham pada penelitian ini hanya terbatas pada 

informasi-informasi internal perusahaan yang berdasarkan 

laporan keuangan perusahaan. Ooleh karena itu, disarankan 

agar penelitian selanjutnya juga menggunakan informasi 

internal lainnya seperti rasio-rasio keuangan lain (ROA, ROE, 

DPS, CR) dan informasi eksternal perusahaan yang menyangkut 

kondisi makro ekonomi lainnya selain tingkat inflasi dan 

tingkat suku bunga. Selain itu, jumlah sampel dan perusahaan 

yang diteliti sebaiknya diperbanyak lagi untuk memperkuat 

hasil penelitian. 
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