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ABSTRAKSI 

Kata Kunci: Dividend Payout Ratio (DPR), Debt Equity Ratio (DER), Return On 

Asset (ROA), Size Perusahaan, Nilai Perusahaan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DPR (X1) dan DER 

(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012, 

sedangkan variabel ROA (X3) dan Size (X4) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-2012. Secara simultan variabel DPR, DER, ROA dan 

Size berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012. Hal ini didukung 

dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.516 yang artinya 51.6% Price Book 

Value (PBV) dipengaruhi oleh DPR, DER, ROA, dan Size. Dan sisanya sebesar 

48.4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel penelitian ini. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Globalisasi mendorong munculnya persaingan usaha yang semakin ketat. 

Oleh karena itu, perusahaan berupaya terus-menerus meningkatkan kinerja yang 

tercermin dalam nilai perusahaan. Nilai penting bagi perusahan sebab tujuan utama 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Nilai perusahaan yang 

tinggi merupakan keinginan setiap pemilik perusahaan karena nilai yang tinggi 

menunjukkan besarnya kemakmuran para pemegang saham. Hal ini senada dengan 

pendapat Salvatore (2005) yang menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan yang 

telah go public adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang 

saham melalui peningkatan nilai perusahaan. 

 Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan 

mensejahterakan para pemegang saham. Memaksimalkan nilai pemegang saham 

dapat ditempuh dengan cara memaksimalkan nilai sekarang atau present value semua 

keuntungan pemegang saham yang diharapkan dapat diperoleh dimasa depan. Nilai 

perusahaan dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan 

profitabilitas. Menurut Susanti (2010) nilai perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan 

dividen dan profitabilitas. 
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Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Dividend Pay Out Ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah Debt Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

4. Apakah Size Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah Dividend Payout Ratio (DPR), Debt Equity Ratio (DER), Return on 

Asset (ROA), dan Size Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

LANDASAN TEORI 

Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 

2007). Penelitian ini menggunakan istilah nilai perusahaan dengan price to book 

value, dimana PBV yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek 

perusahaan. Secara konseptual, PBV yaitu perbandingan antara harga saham dengan 

nilai buku per saham (Brigham dan Gapenski, 2006:631).  

Price book value menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku 

saham suatu perusahaan. Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya   memiliki 

rasio price book value di atas satu, yang mencerminkan bahwa nilai pasar saham 

lebih besar dari nilai bukunya.  

Dividend Pay Out Ratio (DPR) 

 Dividen Pay Out Ratio (DPR) adalah rasio perbandingan dari dividen yang 

telah dibayarkan terhadap laba per lembar saham (Darmadji dan Fakhruddin, 

2012:159 dalam Nurwani 2013). Pembayaran dividen mencerminkan kondisi 

keuangan perusahaan dan memiliki dampak terhadap persepsi pasar. Pemberian 

dividend payout ratio yang memadai akan menjadi salah satu pertimbangan investor 

dalam membeli dan menahan saham yang dimilikinya (Basir dan Fakhruddin, 

2005:94, dalam Nurwani 2013). 

Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen adalah memutuskan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau 

dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba 

ditahan. Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh 

sebagai dividen berarti akan mengurangi jumlah laba yang ditahan yang akhirnya 
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juga mengurangi sumber dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan 

perusahaan. Sedang apabila perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen 

akan bisa memperbesar sumber dana intern perusahaan dan akan meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan (Sutrisno, 2000:303 

dalam Basyori,2008) 

Debt Equity Ratio (DER) 

 Menurut Darsono dan Ashari (2005:76), Debt Equity Ratio (DER) 

menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi 

pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang 

disediakan oleh pemegang saham. Menurut Kasmir (2008:157&158), Debt to Equity 

Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.  

 Menurut Raharjaputra (2009:201), Debt to Equity Ratio (DER) berfungsi 

untuk mengukur jumlah utang atau dana dari luar perusahaan terhadap modal sendiri 

(Shareholders equity). Sedangkan menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim dalam 

Fahmi (2011:128), Debt Equity Ratio (DER) merupakan ukuran yang dipakai dalam 

menganalisa laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia 

untuk kreditor. Debt to Equity Ratio (DER) ini termasuk di dalam leverage ratio  

yang berguna untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang.  

Return On Asset  (ROA) 

 Menurut Fahmi (2011:137), rasio return on Investment  (ROI) atau 

pengembalian investasi, bahwa dibeberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis 

dengan Return on Total Asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang 

telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 Menurut Prastowo (2005:91), Return on Asset (ROA) adalah kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur 

tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan 

menggunakan seluruh dana (Aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat dibandingkan 

dengan tingkat bunga bank yang berlaku.  

Size Perusahaan 
 Menurut Permana Sari (2012:09), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya 

perusahaan. Menurut Susilo (2010:06), ukuran perusahaan bisa diukur dengan total 

aktiva , penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran dari perusahaan tersebut. 

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

telah mencapai tahap kedewasaan dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam 

jangka waktu relatif stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan 

dengan total aktiva yang kecil. 

 Firm Size sebagai aspek dasar sangat dicermati dalam keputusan melakukan 

investasi. Besarnya perusahaan, maka semakin mudah akses informasinya, dengan 

kata lain kemungkinan perusahaan untuk memperoleh dana lebih besar ketimbang 

perusahaan yang hanya memiliki informasi yang tergolong lebih sedikit (Marietta dan 

Djoko Sampurno, 2013:2). 
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Kerangka Pemikiran Teoritis 

Untuk mempermudah pemahaman tentang pengaruh kebijakan dividen dan 

kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan, maka dapat digambarkan sebagai berikut 

ini. 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

                                                             H1 

      H2 

 H3  

      H4 

 

 H5 

Perumusan Hipotesis 

Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) Terhadap Nilai Perusahaan 

Jika perusahaan memiliki sasaran rasio pembayaran deviden yang stabil 

selama ini dan perusahaan dapat meningkatkan rasio tersebut, para investor akan 

percaya bahwa manajemen mengumumkan perubahan positif pada keuntungan yang 

diharapkan perusahaan. Isyarat yang diberikan kepada investor adalah bahwa 

manajemen dan dewan direksi sepenuhnya merasa yakin bahwa kondisi keuangan 

lebih baik daripada yang direfleksikan pada harga saham. Peningkatan deviden ini 

akan dapat memberikan pengaruh positif pada harga saham yang nantinya juga 

berpengaruh positif terhadap PBV(Van Horne dan Wachowicz, 1998) dalam 

(Hidayati, 2010:5). Ini didukung dengan hasil penelitian Utomo (2009) yang 

menyatakan bahwa Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

H1: Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Pengaruh Debt Equity Ratio (DER) Terhadap Nilai Perusahaan  

Menurut Rakhimsyah dan Barbara (2011:4), DER yang tinggi akan 

memperlihatkan nilai hutang yang besar, dengan hutang yang besar, dimana hutang 

itu dapat diijadikan modal untuk memutar kegiatan perusahaan untuk mendapatkan 

laba yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Brigham dan 

Houston (2009), penggunaan hutang juga dapat mempengaruhi harga saham 

perusahaan. Semakin besar hutang, maka akan semakin meningkatkan nilai 

perusahaan. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan dapat meningkatkan 

laba perlembar sahamnya yang akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan 

yang berarti akan meningkatkan nilai perusahaan. Ini didukung dengan hasil 

penelitian Lestari, dkk (2012) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang yang diukur 

dengan DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

DPR (X1)       

DER (X2) 

 

PBV 

(Y) 
ROA (X3) 

SP (X4) 



5 
 

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

H2: Debt Equity Ratio (DER)  berpegaruh signifikan  terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Pengaruh Return On Asset  (ROA) Terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Nurhayati (2013:8), profit yang tinggi memberikan indikasi prospek 

perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan 

permintaan saham. Permintaan saham yang menaik menyebabkan nilai perusahaan 

meningkat. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Ayuningtias (2013:6), 

menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang 

baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan 

akan meningkat. Hal tersebut dapat dipahami karena perusahaan yang berhasil 

membukukan laba yang meningkat, mengindikasikan perusahaan tersebut 

mempunyai kinerja yang baik, sehingga dapat menciptakan sentiment positif para 

investor dan dapat membuat harga saham perusahaan meningkat. Meningkatnya 

harga saham di pasar, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Ini di dukung 

dengan hasil penelitian Ayuningtias (2013), yang menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas yang diukur dengan ROI atau ROA berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penilitian ini adalah 

sebagai berikut : 

H3: Return on Asset (ROA)  berpegaruh signifikan  terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Pengaruh Size Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

 Menurut Nurhayati (2013:8), perusahaan besar dapat degan mudah mengakses 

ke pasar modal. Kemudahan untuk mengakses ke pasar modal berarti perusahaan 

memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana. Karena kemudahan 

aksebilitas ke pasar modal cukup berarti fleksibilitas dan kemampuannya untuk 

memunculkan dana lebih besar. Dengan kemudahan tersebut ditangkap oleh investor 

sebagai sinyal positif dan prospek yang baik. Investor mempertimbangkan ukuran 

perusahaan dalam membeli saham. Ukuran perusahaan dijadikan petkan bahwa 

perusahaan tersebut mempunyai kinera bagus, sehingga ukuran perusahaan bias 

memberikan pengruh positif terhadap nilai perusahaan. Ini didukung dengan hasil 

penilitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2013), yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penilitian ini adalah 

sebagai berikut : 

H3: Size perusahaan berpegaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

METODELOGI PENELITIAN 

Jenis data dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data 

ini diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id berupa  Laporan Keuangan 

http://www.idx.co.id/
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Perusahaan manufaktur tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang dipublikasikan di 

Bursa Efek Indonesia. 

Populasi Dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2009 – 2012. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 136 perusahaan manufaktur. Teknik dalam 

pemilihan sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik pemilihan sampel non 

acak (purposive sampling). Pada penelitian ini sampel yang diambil dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009 – 2012 

2. Perusahaan manufaktur yang telah mempublikasikan laporan keuangan secara 

lengkap dari akhir Desember 2009 – Desember 2012 yang disajikan dalam 

mata uang rupiah 

3. Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen selama 4 tahun berturut-

turut dari 2009 - 2012. 

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan 

manufaktur.  

Tabel 1 

Daftar Sampel yang Memenuhi Kriteria 
No Kode Nama Perusahaan 

1 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 

2 ARNA Arwana Citramulia Tbk. 

3 BRNA Berlina Tbk. 

4 EKAD Ekadharma Internasional Tbk. 

5 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. 

6 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

7 JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. 

8 LION Gu Lion Metal Works Tbk. 

9 LMSH Lionmesh Prima Tbk. 

10 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 

11 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

12 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. 

13 TRST Trias Sentosa Tbk. 

14 ASII Astra Internasional Tbk. 

15 AUTO Astra Otoparts Tbk. 

16 BATA Sepatu Bata Tbk. 

17 GJTL Gajah Tunggal Tbk. 

18 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 

19 GGRM Gudang Garam Tbk. 

20 TCID Mandom Indonesia Tbk. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi 

yaitu suatu proses pencatatan dan perekaman data yang berhubungan dengan manfaat 
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penelitian, yaitu meliputi data laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi BEI 

yaitu www.idx.co.id berupa laporan keuangan. 

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

Variabel Independen (X) 
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

1. Dividend Payout Ratio (DPR) (X1) 

Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan apakah 

akan membayar dividen atau tidak, mengurangi atau meningkatkan jumlah dividen, 

atau membayar dividen dengan jumlah yang sama dengan yang dibagikan pada 

periode sebelumnya Nurainun dan Sinta (2007). Menurut Ang (1997) dalam  

Chasanah, (2008), Dividend payout ratio (DPR) dihitung dengan :    

Keterangan : 

DPR = Dividend payout ratio 

 

DPS = Dividend per share   

EPS = Earning per share  

2. Debt Equity Ratio (DER) (X2) 

Rasio ini menggambarkan proporsi suatu perusahaan mendanai operasinya 

dengan menggunakan hutang. Dalam penelitian ini ukuran debt ratio merupakan 

proxy dari kebijakan utang perusahaan (Nuringsih 2002). Debt equity rasio 

dirumuskan sebagai berikut (Makmun 2003) dalam Indahningrum dan Handayani 

(2009): 

 

 

3. Return On Asset (ROA) (X3) 

 Menurut Fahmi (2011:137), rasio return on Investment  (ROI) atau 

pengembalian investasi, bahwa dibeberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis 

dengan Return on Total Asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang 

telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. Rumus untuk mencari Return on Asset (ROA) adalah sebagai berikut: 

 

 

4. Size Perusahaan 

Menurut Susilo (2010:06), ukuran perusahaan bias diukur dengan total aktiva , 

penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran dari perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian ini Size perusahaan diukur dengan melihat total aset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Variabel Dependen (Y) 
Menurut Nurainun & Sinta (2007), nilai perusahaan adalah harga yang 

bersedia dibayar oleh investor untuk memiliki suatu perusahaan. Nilai perusahaan 

dalam penelitian ini diukur dengan Price to book value (PBV) rasio karena berkaitan 

dengan pertumbuhan modal sendiri yang membandingkan nilai pasar dengan nilai 

bukunya. Dalam penelitian ini Price to book value (PBV) rasio dihitung dengan 

Brigham dan Houston (2010): 

 

 

Market Value of Equity adalah jumlah lembar saham beredar dikali harga penutupan 

saham (Rokhayati, 2005:9). Book Value per share dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus (Hartono dalam Mathilda, 2012): 

 

 

    

Metode Analisis Data 
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang 

menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 21.0. Dalam 

analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, autokorelasi, 

multikoloniearitas, dan heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji t, uji F dan koefisien 

determinasi). 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Uji Statistik Descriptive  

Tabel 2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPR(X1) 80 .013 .975 .28606 .204480 

DER(X2) 80 .060 6.347 .81756 .850672 

ROA(X3) 80 .011 .321 .12921 .053745 

SIZE(X4) 80 72831 182274000 12378247.33 3.066E7 

PBV(Y) 80 6.042 138687.202 6629.20199 1.658969E4 

Valid N (listwise) 80     

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

 Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah data yang dimasukkan 

dalam pengujian ini adalah 80 data. X1 dalam data ini adalah Dividend Payout Ratio 

(DPR) memiliki nilai minimum sebesar 0.013, nilai maximum sebesar 0.975, nilai 

rata-rata sebesar 0.28606 dan nilai standar deviasi sebesar 0.204480. X2 dalam data 

ini adalah Debt to Equtiy Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0.060, nilai 

maximum sebesar 6.347, nilai rata-rata sebesar 0.81756 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0.850672. X3 dalam data ini adalah Return On Asset (ROA) memiliki nilai 
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minimum sebesar 0.011, nilai maximum sebesar 0.321, nilai rata-rata sebesar 0.12921 

dan nilai standar deviasi sebesar 0.053745. X4 dalam data ini adalah Size memiliki 

nilai minimum sebesar 72831, nilai maximum sebesar 182274000, nilai rata-rata 

sebesar 12378247.33 dan nilai standar deviasi sebesar 3.066E7.Y dalam data ini 

adalah Price Book Value (PBV) memiliki nilai minimum sebesar 6.042, nilai 

maximum sebesar 138687.202, nilai rata-rata sebesar 6629.20199 dan nilai standar 

deviasi sebesar 1.658969E4. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji statistik untuk menguji normalitas residual yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S 

dilakukan dengan hipotesis (Ghozali, 2007:110) : 

H0  : data residual berdistribusi normal 

HA : data residual tidak berdistri normal 

Jika sig > 0,05 maka H0 diterima. 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas (sebelum data di OutLier) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 80 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.09515238E4 

Most Extreme Differences Absolute .228 

Positive .228 

Negative -.213 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.035 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji normalitas diatas, menunjukkkan bahwa nilai  

Kolmogorov-Smirnov Z menjadi 2.035 dan signifikansi sebesar 0.001 sehingga dapat 

disimpulkan nilai (Asymp. Sig. (2-tailed) 0.001 < 0,05) , maka dapat diketahui bahwa 

H0 ditolak atau Ha diterima, yang artinya data residual tidak berdisrtibusi normal. 

 Menurut Ghozali (2007:36), jika data residual tidak berdistribusi normal, 

maka langkah yang dilakukan adalah screening yaitu mendeteksi adanya data outlier. 

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim 

baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Untuk kasus sampel ≤ 

80, maka standar skor dengan nilai +/- 2.5 dinyatakan outlier. 

Setelah data di outlier, data yang awalnya berjumlah 80 menjadi 73 data. 

Hasil uji normalitas setelah outlier dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas (setelah data di OutLier) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 73 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 242.4583106 

Std. Deviation 5.37017863E3 

Most Extreme Differences Absolute .128 

Positive .128 

Negative -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.097 

Asymp. Sig. (2-tailed) .180 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

Dari tabel 4 di atas setelah data ditransformasi ke outlier, maka nilai  

Kolmogorov-Smirnov Z menjadi 1.097 dan signifikansi sebesar 0.180 sehingga dapat 

disimpulkan nilai (Asymp. Sig. (2-tailed) 0.180 > 0,05), maka H0 diterima atau Ha 

ditolak, yang artinya data residual berdisribusi normal. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW) sebagai 

berikut (Trihendradi,2008:213): 

1. 1.65 < DW < 2.35 Tidak terjadi autokorelasi 

2. 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35< DW <2.79 Tidak dapat disimpulkan  

3. DW < 1.21 atau DW > 2.79 Terjadi auto korelasi 

Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi 

        Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .737
a
 .543 .516 5012.961831 2.348 

a. Predictors: (Constant), SIZE(X4), DER(X2), DPR(X1), ROA(X3) 

b. Dependent Variable: PBV(Y) 

    Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas autokorelasi, 

karena nilai Durbin-Watson  2.348, dimana nilai DW berada diantara  1.65 dan 2.35 

(1.65 < DW < 2.35) yang berarti tidak terjadi autokorelasi  sehingga persamaan 

regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 

Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2006:91-92), nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan nilai tolerance, dengan ketentuan: 
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1. Mempunyai angka tolerance<0,10. 

2. Mempunyai nilai VIF>10 

Tabel 6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

                                                                 Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3479.595 2479.204    

DPR(X1) -6672.122 3470.495 -.166 .903 1.107 

DER(X2) -102.719 1071.712 -.009 .854 1.172 

ROA(X3) 65944.396 12266.305 .468 .885 1.130 

SIZE(X4) .000 .000 .463 .978 1.022 

a. Dependent Variable: PBV(Y) 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel DPR (X1) memiliki nilai Tolerance 

sebesar 0.903 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.107 < 10.Variabel DER (X2) memiliki 

nilai Tolerance sebesar 0.854 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.172 < 10.variabel ROA 

(X3) memiliki nilai Tolerance sebesar 0.885 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.130 < 10. 

Variabel SIZE (X4) memiliki nilai Tolerance sebesar 0.978 > 0.10 dan nilai VIF 

sebesar 1.022 < 10. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai 

Tolerance > 0,10 dan Nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 

multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidak adanya pola tertentu 

pada grafik, apabila tidak ada pola yang jelas (titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007). 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 2 

                 
                   Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 
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Dari grafik scatterplot terlihat tidak adanya pembentukan pola tertentu, titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik diatas maupun dibawah angka 0 

pada sumbu Y maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Namun analisis grafik scatterplot memiliki kelemahan yang cukup signifikan 

oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan maka semakin sulit menginterprestasikan hasil grafik plot. Oleh sebab 

itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. (Ghozali, 

2007:107). Menurut Suliyanto (2011:98), Salah satu uji untuk melihat apakah model 

regresi bebas dari heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji Rank Spearman.  

 Hasil uji Rank Spearman yang dilakukan dengan menggunakan bantuan 

SPSS.V.17.0 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Menggunakan Uji Rank Spearman) 

                                                                Correlations 

   Unstandardized Residual 

Spearman's rho DPR(X1) Correlation Coefficient -.174 

Sig. (2-tailed) .142 

N 73 

DER(X2) Correlation Coefficient .123 

Sig. (2-tailed) .299 

N 73 

ROA(X3) Correlation Coefficient -.136 

Sig. (2-tailed) .250 

N 73 

SIZE(X4) Correlation Coefficient .128 

Sig. (2-tailed) .280 

N 73 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 73 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

 Berdasarkan output tabel 7 di atas, diketahui bahwa nilai sig untuk 

variabel_X1 (Dividend payout Ratio) sebesar 0.142. Nilai sig untuk variabel_X2 

(Debt to Equtiy Ratio) sebesar 0.299.Nilai sig untuk variabel_X3 (Return On Asset) 

sebesar 0.250.Nilai sig untuk variabel_X4 (Size) sebesar 0.280.dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel mempunyai nilai Sig. > = 0.05, maka dapat dipastikan model 

tidak  mengandung heteroskedastisitas. 
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Uji Regresi Berganda 

Tabel 8 

Hasil Uji Regresi Berganda 

                                                           Coefficients
a                                                          

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3479.595 2479.204  

DPR(X1) -6672.122 3470.495 -.166 

DER(X2) -102.719 1071.712 -.009 

ROA(X3) 65944.396 12266.305 .468 

SIZE(X4) .000 .000 .463 

a. Dependent Variable: PBV(Y) 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

 Dari tabel 8 di atas diperoleh hasil persamaan model regresi berganda sebagai 

berikut: 

PBV(Y) = -3479.595 – 6672.122 X1- 102.719 X2 + 65944.395 X3 + 0.000 X4 

Keterangan:  

1. Konstanta sebesar -3497.595, menunjukkan bahwa apabila variabel 

independen ditiadakan maka PBV sebesar -3497.595. 

2. Nilai koefisien regresi X1 yaitu Dividend Payout Ratio sebesar -6672.122. Ini 

menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah, artinya jika nilai Dividend 

Payout Ratio naik satu satuan akan menyebabkan PBV turun sebesar 

6672.122. Dengan asumsi nilai koefissien regresi variabel lain tetap atau 

konstan. 

3. Nilai koefisien regresi X2 yaitu Debt to Equity Ratio sebesar -102.719. Ini 

menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah, artinya jika nilai Debt to 

Equity Ratio naik satu satuan akan menyebabkan PBV turun sebesar 102.719. 

Dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel lain tetap atau konstan. 

4. Nilai koefisien regresi X3 yaitu Return On Asset  sebesar 65944.395. Ini 

menunjukkan adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai Return On 

Asset naik satu satuan akan menyebabkan PBV naik sebesar 65944.395. 

Dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel lain tetap atau konstan. 

5. Nilai koefisien regresi X4 yaitu Size sebesar 0.000. Ini menunjukkan adanya 

hubungan yang searah, artinya jika nilai Size naik satu satuan akan 

menyebabkan PBV naik sebesar 0.000. Dengan asumsi nilai koefisien regresi 

variabel lain tetap atau konstan. 
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Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

                                                                 Coefficients
a                   

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3479.595 2479.204  -1.404 .165 

DPR(X1) -6672.122 3470.495 -.166 -1.923 .059 

DER(X2) -102.719 1071.712 -.009 -.096 .924 

ROA(X3) 65944.396 12266.305 .468 5.376 .000 

SIZE(X4) .000 .000 .463 5.582 .000 

a. Dependent Variable: PBV(Y) 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

 Dari tabel 9 menunjukkan Dividend Payout Ratio (X1) memiliki nilai t-hitung 

sebesar -1.923 < -1.996 (t-tabel α = 0.05, df = (73-5) = 68). Sedangkan nilai 

signifikan (p-value = 0.059 > α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H0 tidak dapat ditolak, 

yang berarti hipotesis pertama yang berbunyi Dividend Payout Ratio (X1) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Price Book Value (PBV) pada perusahaan 

manufaktur periode 2009-2012, tidak dapat diterima. 

 Dari tabel 4.8 menunjukkan Debt to Equity Ratio (X2) memiliki nilai t-hitung 

sebesar -0.096 < -1.996 (t-tabel α = 0.05, df = (73-5) = 68). Sedangkan nilai 

signifikan (p-value = 0.924 > α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H0 tidak dapat ditolak, 

yang berarti hipotesis kedua yang berbunyi Debt to Equity Ratio (X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Price Book Value (PBV) pada perusahaan 

manufaktur periode 2009-2012, tidak dapat diterima. 

Dari tabel 4.8 menunjukkan Return On Asset (X3) memiliki nilai t-hitung 

sebesar 5.376 > 1.996 (t-tabel α = 0.05, df = (73-5) = 68). Sedangkan nilai signifikan 

(p-value = 0.000 < α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H0 ditolak, yang berarti hipotesis 

ketiga yang berbunyi Return On Asset (X3) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Price Book Value (PBV) pada perusahaan manufaktur periode 2009-2012, 

dapat diterima. 

 Dari tabel 4.8 menunjukkan Size (X4) memiliki nilai t-hitung sebesar 5.582 > 

1.996 (t-tabel α = 0.05, df = (73-5) = 68). Sedangkan nilai signifikan (p-value = 0.000 

< α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H0 ditolak, yang berarti hipotesis keempat yang 

berbunyi Size (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Price Book Value 

(PBV) pada perusahaan manufaktur periode 2009-2012, dapat diterima. 
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Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 10 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.031E9 4 5.077E8 20.204 .000
a
 

Residual 1.709E9 68 2.513E7   

Total 3.740E9 72    

a. Predictors: (Constant), SIZE(X4), DER(X2), DPR(X1), ROA(X3) 

b. Dependent Variable: PBV(Y) 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

Dari table 10 uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan 

bahwa nilai F-hitung sebesar 20.204 sedangkan F-tabel sebesar 2.510 dengan df 

pembilang = 4, df penyebut = 68 dan taraf signifikansi α = 0.05 sehingga F-hitung > 

F-tabel dan probabilitas signifikansi 0.000 < 0.05. Maka H5 diterima dan H0 ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel secara simultan yakni Dividen 

Payout Ratio, Debt to Equtiy Ratio, Return On Asset dan Size berpengaruh signifikan 

terhadap PBV pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

         Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .737
a
 .543 .516 5012.961831 

a. Predictors: (Constant), SIZE(X4), DER(X2), DPR(X1), ROA(X3) 

b. Dependent Variable: PBV(Y) 

           Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2014) 

Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) adalah sebesar 0.516. Hal ini menunjukkan bahwa 51.6% Price Book Value 

(PBV) dipengaruhi oleh Dividen Payout Ratio, Debt to Equtiy Ratio, Return On Asset 

dan Size. Dan sisanya 48.4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam 

penelitian ini. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel DPR (X1) dalam penelitian ini adalah 

Dividend Payout Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2009-2012. Secara 

agregat investor hanya melihat total pengembalian (Return) dari keputusan investasi. 

Mereka tidak melihat apakah itu berasal dari capital gain atau pendapatan dividen. 

Jadi apakah laba yang dihasilkan akan dibagikan sebagai dividen atau ditahan sebagai 

laba ditahan maka tidak akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka dapat 
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diambil kesimpulan bahwa variabel DPR tidak dapat digunakan sebagai alat untuk 

menilai PBV pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian Herawati (2012) yang menyatakan bahwa DPR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap PBV. 

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel DER (X2) dalam penelitian ini adalah 

Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2012. Karena  

seberapapun banyaknya penggunaan hutang tidak akan terpengaruh terhadap harga 

saham dan nilai perusahaan. Hal itu dikarenakan oleh penggunaan hutang akan 

menyebabkan biaya ekuitas biasa naik dengan tingkat yang sama. Sehingga investor 

lebih melihat bagaimana pihak manajemen perusahaan menggunakan dana dari 

hutang tersebut dengan efektif dan efisien agar dapat menciptakan nilai tambah bagi 

perusahaan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel DER tidak dapat 

digunakan sebagai alat untuk menilai PBV pada perusahaan manufaktur. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Herawati (2012) yang menyatakan 

bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV. 

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel ROA (X3) dalam penelitian ini adalah 

Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2012. Maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel ROA dapat digunakan sebagai alat untuk menilai PBV 

pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Ayuningtyas dan Kurnia (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh 

signifikan terhadap PBV. 

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Size (X4) dalam penelitian ini 

berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2012. Ini menunjukkan semakin besar 

jumlah aset yang dimiliki perusahaan maka modal yang dimiliki perusahaan juga 

besar, hal ini tentu akan menyebabkan PBV ikut meningkat. Maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel Size dapat digunakan sebagai alat untuk menilai PBV 

pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Nurhayati (2013) yang menyatakan bahwa Size berpengaruh signifikan terhadap 

PBV. 

Berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan atau simultan, diketahui bahwa 

keempat variabel independen, yaitu Dividen Payout Ratio, Debt to Equtiy Ratio, 

Return On Asset dan Size berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Hal tersebut 

diperkuat dengan nilai koefisien determinasi  sebesar 0.516, yang berarti Price Book 

Value (PBV) dipengaruhi keempat faktor tersebut sebesar 51.6%. Dengan demikian 

Dividen Payout Ratio, Debt to Equtiy Ratio, Return On Asset dan Size dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menilai PBV pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. DPR tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 

2. DER tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 

3. ROA berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 

4. SIZE berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 

5. DPR, DER, ROA, dan SIZE berpengaruh signifikan terhadap PBV pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2012 

Saran 

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka saran yang penulis berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain diluar dari 

variabel penelitian ini, karena 48,4% PBV dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar dari variabel penelitian ini. 

2. Bagi investor yang ingin menanamkan sahamnya pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebaiknya memperhatikan variabel 

ROA dan SIZE sebagai bahan pertimbangan untuk menilai PBV, karena pada 

penelitian ini menunjukkan ROA dan SIZE secara signifikan berpengaruh 

terhadap PBV pada perusahaan manufaktur. 
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