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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari return on assets (ROA), kebijakan 

hutang (DER) dan kebijakan dividen (DPR) terhadap nilai perusahaan (PBV). populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan indusrti barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode 2010-2013, dengan teknik purposive sampling diperoleh 

sebanyak 12 perusahaan sebagai sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa return on assets 

dan kebijakan hutsng berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hanya variabel kebijakan 

dividen yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara hasil penelitian secara 

simultan menunjukan bahwa variabel return on assets, kebijakan hutang dan kebijakan 

dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Besarnya kemampuan variabel 

independen (return on assets, kebijakan hutang dan kebijakan dividen) dalam menjelaskan 

variabel dependen (nilai perusahaan) adalah 48,6% sedangkan sisanya 51,4% dijelaskan oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.  

 

Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Return On Assets, Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen.



2 
 

1.1 Pendahuluan 

Pasar modal (capital market) adalah suatu pasar di mana dana-dana jangka 

panjang baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang 

yang diperdagangkan tersebut diujudkan dalam surat berharga. Jenis surat 

berharaga yang diperjual belikan di pasar modal yang berjangka panjang biasanya 

berupa obligasi (bond), sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal 

sendiri berupa saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock) 

(Martono dan Agus Harjito, 2012:383).  

Berdirinya sebuah perusahaan tentunya mempunyai tujuan yang jelas. 

Tujuan perusahaan yang pertama adalah  untuk mencapai keuntungan maksimal 

atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan yang kedua adalah ingin memakmurkan 

pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang 

ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial tidak 

banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing 

perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (Martono dan Agus 

Harjito, 2012:2).  

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dari 

perusahaan tersebut dimana faktor-faktor ini sering digunakan oleh calon investor 

dalam menilai kemampuan perusahaan dalam usahanya meningkatkan nilai 

perusahaan (Abdillah 2014).  

Faktor pertama yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

profitabilitas, Menurut Kasmir (2008:196), profitabilitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau 

laba dalam satu periode tertentu. 

Faktor kedua adalah kebijakan hutang, yaitu kebijakan yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dengan menggunakan hutang 

keuangan atau financial leverage (Martono dan Agus Harjito, 2012:315).  

Faktor ketiga yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan 

dividen. Kebijakan dividen adalah pembagian bagian keuntungan perusahaan 

kepada para pemegang saham (Athanasius, 2012:22).  
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Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI, namun masih ada perbedaan hasil 

penelitian. Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Return on Asset, Kebijakan 

Hutang dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar 

di BEI Periode2010-2013”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah return on assets, kebijakan hutang dan kebijakan dividen secara 

parsial dan simultan berpengaruh terhadap nilai Perusahaan pada Perusahaan 

Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2013? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah return on assets, kebijakan hutang dan kebijakan 

dividen secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2013. 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan atau juga disebut dengan nilai pasar perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan 

tersebut dijual. Nilai perusahaan ini dicerminkan oleh harga sahamnya (Ulya, 

2014). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai 

perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja 

perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. 

Menurut Harmono (2009:56), ada beberapa jenis nilai saham pada nilai 

perusahaan yaitu: 

1. Nilai Nominal 

2. Nilai Modal Disetor 

3. Nilai Buku 

4. Nilai Pasar 
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5. Nilai Intrisik 

2.1.2 Return On Assets 

Menurut Kasmir (2008:196), keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba akan terlihat pada nilai ROA, Semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin tinggi laba yang yang dihasilkan oleh perusahaan. Tingginya laba yang 

dihasilkan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai prospek 

yang baik kedepannya. 

2.1.3 Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang menentukan seberapa besar 

kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh hutang. Kebijakan hutang merupakan 

kebijakan pendanaan perusahaan yang sumbernya dari eksternal perusahaan. 

Kebijakan hutang berkaitan erat dengan struktur modal karena hutang merupakan 

salah satu komposisi dalam struktur modal (Sukirni, 2012). 

Menurut Mardiyati (2012), terdapat beberapa teori tentang pendanaan 

hutang dengan hubungan terhadap nilai perusahaan yaitu: 

1. Teori struktur modal dari Miller dan Modligiani (Capital structure theory) 

2. Trade off theory  

3. Pendekatan teori keagenan (Agency approach)  

4. Theory signalling  

2.1.4 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada kepada para 

pemegang saham atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan 

investasi dimasa datang (Martono dan Harjito, 2012:270). 

 Menurut Kieso et.al (2007:322), terdapat empat jenis dividen yang 

dibagikan kepada para pemegang saham adalah: 

a. Dividen Kas (Cash dividend) 

b. Dividen Saham (Stock dividend 

c. Dividen Properti (Dividend in kind)  

d. Dividen Likuidasi (Liquidating dividend) 

 Menurut Mardiyati (2012) terdapat beberapa pandangan mengenai pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan: 
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a. Kebijakan dividen tak relevan 

b. Kebijakan dividen yang relevan 

c. Efek informasi (information content, or signaling hypothesis) 

d. Clientele effect 

 Menurut Brigham dan Houston, 2011:227), dalam pembayaran dividen 

terdapat beberapa tahapan atau prosedur yaitu sebagai berikut: 

a. Tanggal pengumuman (declaration date) 

b. Tanggal pencatatan dalam daftar pemegang saham (date of record) 

c. Tanggal eks-dividend (ex-dividend date) 

d. Tanggal pembayarann (payment date 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan teori, penelitian terdahulu, 

hubungan antar variabel, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H1: Diduga Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

H2: Diduga Kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap nilai  perusahaan 

H1 

H2 

H3 

H4 

Profitabilitas (ROA) 

(X1) 

Kebijakan Hutang (DER) 

(X2) 

Kebijakan Dividen (DPR) 

(X3) 

Nilai Perusahaan 

(PBV) 

(Y) 
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H3: Diduga kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

H4: Diduga Return on Asset, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 Variabel adalah suatu konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai 

dalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih. Nilai 

suatu variabel dapat dinyatakan dengan angka atau nilai (Sugiyono, 2012:38). 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. 

 Variabel Independen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

Return on Assets (ROA), Kebijakan Hutang (DER), Kebijakan Dividen (DPR). 

Variabel Dependen yang penulis gunakan adalah Nilai Perusahaan (PBV). 

 Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Return on Assets 

Return on Asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa jauh aset 

perusahaan digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba 

(Athanasius, 2012:64). Return on Assets dihitung dengan: 

                  
           

           
  

b. Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang dalam penelitian ini menggunakan rumus Debt to 

Equity Ratio. DER merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal (Kasmir, 

2008:158). Debt to Equity Ratio dihitung dengan: 
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c. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen dalam penelitian ini menggunakan rumus rasio 

pembayaran dividen atau dividend payout ratio. DPR merupakan rasio 

dividen tunai terhadap laba bersih (Kieso et.al, 2008: 405). Rasio 

pembayaran dividen dihitung dengan: 

                       
             

           
 

d. Nilai perusahaan  

Nilai Perusahaan dalam penelitian ini menggunakan Price Book Value 

yaitu rasio yang membandingkan harga pasar sebuah saham dengan nilai 

buku (book value) sebenarnya (Arifin, 2007:89). Price Book Value 

dihitung dengan: 

                  
           

                
  

            
            

                    
  

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek 

yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor Industri Barang 

Konsumsi berjumlah 37 perusahaan. 

3.2.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik dalam pemilihan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, dimana sampel perusahaan dipilih berdasarkan pada kriteria 

tertentu (Sugiyono, 2012:81). Metode sampling purposive dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Penentuan Sampel Penelitian 
 

No Kriteria Jumlah 

Perusahaan 

Tahun 

Penelitian 

Jumlah 

Data 

1 Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2013. 

 

36 

 

4 Tahun 

 

144 

2 Memiliki laporan 

keuangan tahunan yang 

telah diaudit dari tahun 

2010-2013. 

 

15 

 

4 Tahun 

 

60 

3 Perusahaan tersebut yang 

telah membagikan dividen 

tunai dari tahun 2010-

2013. 

 

9 

 

4 tahun 

 

36 

Total Sampel 12 4 Tahun 48 
Sumber: Hasil Penentuan Sampel 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model statistik, dan 

ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian 

dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian (Sugiyono, 2012:7). 

 Pada penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan adalah data 

sekunder yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber 

lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Sugiyono, 2012:225). Di dalam 

Penelitian, data sekunder yang peneliti gunakan adalah laporan keuangan 

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) tahun 2010-2013. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Oleh karena jenis data yang digunakan data sekunder sehingga 

pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan 

observasi. Metode kepustakaan yaitu memperoleh data dengan mencari serta 

membaca dan mempelajari jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang di 

ambil. Sedangkan metode observasi yaitu memperoleh data dengan cara 

http://www.idx.co.id/
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mengandalkan beradasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2  Hasil Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, 

(Ghozali, 2013:19). 

Output tampilan SPSS berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 

variabel Nilai Perusahaan yang dirumuskan dengan PBV memiliki nilai rata-rata 

sebesar 9,640718 dengan standar deviasi sebesar 12,1496992. Nilai maksimum 

pada PBV sebesar 47,2689 dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, 

sedangkan nilai minimum pada PBV sebesar 1,2777 dimiliki oleh PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk. 

 Variabel Return On Assets menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA adalah 

sebesar 0,218576 dengan standar deviasi sebesar 0,1415284. Nilai maksimum 

pada ROA sebesar 0,6572 dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, 

sedangkan nilai minimum pada ROA sebesar 0,0152 dimiliki oleh PT. Mustika 

Ratu Tbk. 

 Variabel Kebijakan Hutang yang dirumuskan dengan DER menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata DER adalah sebesar 0,608896 dengan standar deviasi sebesar 

0,5951281. Nilai maksimum pada DER sebesar 2,4926 dimiliki oleh PT. Multi 

Bintang Indonesia Tbk, sedangkan nilai minimum pada DER sebesar 0,0004 

dimiliki oleh PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 

 Variabel Kebijakan Dividen yang dirumuskan dengan DPR menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata DPR adalah sebesar 0,489840 dengan standar deviasi sebesar 

0,4155456. Nilai maksimum pada DPR sebesar 1,4946 dimiliki oleh PT. HM 

Sampoerna Tbk, sedangkan nilai minimum pada DPR sebesar 0,0017 dimiliki 

oleh PT. Mustika Ratu Tbk. 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas pada regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan, 

Return On Assets, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen memiliki distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual 

yang terdistribusi secara normal. Dari tabel 4.2 uji normalitas, terlihat bahwa  

hasil kolmogorof-smirnov adalah 0,666 dan signifikan pada 0,767. Karna lebih 

besar dari α = 0,05 yaitu 0,767 > 0,05 untuk variabel return on assets (ROA), 

kebijakan hutang (DER) dan kebijakan dividen (DPR). Dengan demikian dapat 

dinyatakan data dari ketiga variabel tersebut terdistribusi normal sehingga layak 

untuk memakai analisis regresi linear berganda. 

4.2.2.2 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam model regresi ada beberapa 

cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Uji Durbin-

Watson dengan nilai sebagai berikut: 

1. Angka DW dibawah -2, autokorelasi positif. 

2. Angka DW diantara -2 sampai +2, tidak ada autokorelasi. 

3. Angka DW diatas +2, autokorelasi negative. 

  Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,071 berarti tidak terjadi autokorelasi baik autokorelasi 

positif maupun autokorelasi negatif, karena berada diantara -2 sampai angka +2. 

4.2.2.3 Uji Multikolonieritas 

  Uji multikolonieritas digunakan untuk mendeteksi apakah tidak terdapat 

korelasi yang tinggi antara variabel independen yang satu dengan variabel 

independen yang lainnya. Korelasi antar variabel independen ini dapat dideteksi 

dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Untuk menguji adanya 

multikolonieritas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance Value untuk masing-masing variabel independen. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 
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Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Tabel dibawah ini 

menunjukkan hasil uji multikolonieritas. 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel Log_ROA 

memiliki nilai Tolerance (0,623 > 0,10) untuk nilai VIF (1,604 < 10). Variabel 

Log_DER memiliki nilai Tolerance (0,673 > 0,10) untuk nilai VIF (1,487 < 10). 

Variabel Log_DPR memiliki nilai Tolerance (0,461 > 0,10) untuk nilai VIF 

(2,168 < 10). Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang 

dipakai dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas. 

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari residual 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. 

 Berdasarkan tabel 4.5 sebelum menggunakan Log10 diketahui bahwa 

variabel ROA dengan absolut residual menghasilkan signifikan 0,364. Variabel 

DER dengan absolut residual menghasilkan nilai signifikan 0,00. Variabel DPR 

dengan absolut residual menghasilkan nilai signifikan 0,116. Hal ini terlihat dari 

probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Sehingga dapat 

dismpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. 

 Berdasarkan tabel 4.6 setelah menggunakan Log10 diketahui bahwa 

variabel Log_ROA dengan absolut residual menghasilkan signifikan 0,331. 

Variabel Log_DER dengan absolut residual menghasilkan nilai signifikan 0,744. 

Variabel Log_DPR dengan absolut residual menghasilkan nilai signifikan 0,124. 

Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. 

Sehingga dapat dismpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi dan layak menggunakan analisis regresi berganda. 

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear adalah untuk melihat pengaruh antara lebih dari 

dua variabel dimana terdiri dari dua atau lebih variabel independen / bebas dan 
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satu variabel dependen, dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan 

dan menggunakan persamaan itu untuk membuat perkiraan. 

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat dianalisis model regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Log Y = a + b1 LogX1 + b2 LogX2 -  b3 LogX3 + e 

Log PBV = 1,509 + 0,993 Log ROA + 0,262 Log DER -  0,130 Log DPR + e 

a. Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa nilai konstata sebesar 

1,509 menyatakan bahwa jika Log_ROA, Log_DER dan Log_DPR nilainya 

0, maka Log_PBV nilainya 1,509. 

b. Koefisien Log_ROA sebesar 0,993. Koefisien variabel Log_ROA yang 

positif mengindikasikan hubungan antara variabel Log_ROA dengan variabel 

Log_PBV searah. Dimana jika variabel independen lainnya yaitu Log_DER 

dan Log_DPR konstan atau bernilai 0 kecuali variabel Log_ROA, maka nilai 

Log_PBV sebesar 0,993. 

c. Koefisien Log_DER sebesar 0,262. Koefisien variabel Log_DER yang positif 

mengindikasikan hubungan antara variabel Log_DER dengan variabel 

Log_PBV searah. Dimana jika variabel independen lainnya yaitu Log_ROA 

dan Log_DPR konstan atau bernilai 0 kecuali varibael Log_DER, maka nilai 

Log_PBV sebesar 0,262. 

d. Koefisien variabel Log_DPR sebesar -0,130. Koefisien variabel Log_DPR 

yang negatif mangindikasikan hubungan antara variabel Log_DPR dengan 

variabel Log_PBV tidak searah. Dimana jika variabel independen lainnya 

yaitu Log_ROA dan Log_DER konstan atau bernilai 0 kecuali Log_DPR, 

maka nilai Log_PBV sebesar -0,130. 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

 Uji ini bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen. 

 Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R
 
Square adalah 

0,486 yang menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Nilai Perusahaan 

yang di ukur dengan Price to Book Value (Variabel Dependen) dengan Return On 

Assets (ROA), Kebijakan Hutang (DER), Kebijakan Dividen (DPR) (Variabel 

Independen) mempunyai tingkat hubungan yang kuat yaitu sebesar 48,6% dan 
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sisanya 51,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdeteksi dalam 

penelitian ini. 

4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen/ variabel terikat. 

 Dari hasil perhitungan analisis regresi dapat diketahui bahwa secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal 

ini dibuktikan dari hasil nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai 

signifikannya lebih kecil dari taraf yang ditentukan, yaitu sebesar 0,05. Begitu 

juga nilai F hitung diperoleh sebesar 15,796. Pada tingkat keyakinan a = 5%, df1 

(jumlah variabel – 1) = 3, dan df2 (n-k-1) atau 48 – 3 – 1 = 44 diperoleh F tabel 

sebesar 2,82. Karena nilai F hitung > F tabel (15,796 > 2,82) maka HO ditolak dan 

Ha diterima. Dengan demikian terbukti return on assets (Log_ROA), kebijakan 

hutang (Log_DER), kebijakan dividen (Log_DPR) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (Log_PBV). 

4.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

 Uji ini bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji statistik t tersebut 

dapat dilihat pengaruh antar variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

Untuk membuktikan pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial 

atau individu terhadap variabel terikat digunakan analisis uji t. Untuk mengetahui 

pengaruh secara parsial yaitu: Log_ROA, Log_DER, Log_DPR terhadap 

Log_PBV. 

Hasil analisis dari tabel 4.10, pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel 

dan nilai sig < 0,05. Nilai t hitung Log_ROA adalah = 5,381 dengan tingkat 

probabilitas 0,05 dan nilai t tabel = 2,01537, maka dapat disimpulkan bahwa t 

hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 5,381 > 2,01537. Selain itu, nilai sig lebih 

kecil dari nilai probabilitas, yaitu 0,000 < 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. 

Sehingga hipotesis 1 diterima. 
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Hasil analisis dari tabel 4.10, pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel 

dan nilai sig < 0,05. Nilai t hitung Log_DER adalah = 2,940 dengan tingkat 

probabilitas 0,05 dan nilai t tabel = 2,01537, maka dapat disimpulkan bahwa t 

hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 2,940 > 2,01537. Selain itu, nilai sig lebih 

kecil dari nilai probabilitas, yaitu 0,005 < 0,05, maka HO ditolak dan H2 diterima. 

Sehingga hipotesis 2 diterima. 

Hasil analisis dari tabel 4.10, pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel 

dan nilai sig < 0,05. Nilai t hitung Log_DPR adalah = -1,832 dengan tingkat 

probabilitas 0,05 dan nilai t tabel = 2,01537, maka dapat disimpulkan bahwa t 

hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu -1,832 < 2,01537. Selain itu, nilai sig lebih 

besar dari nilai probabilitas, yaitu 0,074 > 0,05, maka HO diterima dan H3 ditolak. 

Sehingga hipotesis 3 ditolak. 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh ROA Terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa ROA 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Muhazir (2014) dan Abdillah (2014) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. hal ini disebabkan keuntungan 

yang tinggi akan memberikan suatu prospek perusahaan yang baik sehingga dapat 

merespon investor untuk meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham 

yang meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan meningkat. 

4.5.2 Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan 

 Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima dan disimpulkan bahwa kebijakan 

hutang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Andianto (2014) dan Muhazir (2014), yang 

menyimpulkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. hal ini sejalan dengan teori model trade off Atmaja (2008:254), yang 

menyatakan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi 

hanya sampai batas tertentu. Setelah mencapai batas tertentu, maka nilai 
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perusahaan justru kemungkinan akan menurun karena adanya financial distress 

dan agency problem. Maka sebaiknya perusahaan tidak sepenuhnya dibiayai 

dengan hutang, agar perusahaan tidak menimbulkan risiko. 

4.5.3 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

 Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan 

ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak dan disimpulkan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Muhazir (2014) dan Abdillah (2014) 

menyimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. hal ini sejalan dengan teori kebijakan dividen tak relevan yang 

dikemukakan oleh Brigham F Houston (2007) dalam Mardiyati (2012) dan 

dijelaskan oleh Miller Modligiani yang menyatakan bahwa kebijakan dividen 

tidak berdampak pada harga saham maupun biaya modal suatu perusahaan, karena 

nilai perusahaan hanya ditentukan oleh profitabilitas dasar dan risikko usahanya. 

Dengan kata lain, nilai perusahaan hanya bergantung pada laba yang dihasilkan 

oleh asetnya, bukan pada bagaimana laba itu pecah antara dividen dan laba 

ditahan. Karena rasio pembayaran dividen hanyalah rincian dan tidak 

mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham. 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh 

Return On Assets, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan selama empat tahun 

berturut-turut dari tahun 2010 hingga tahun 2013, sampel yang digunakan adalah 

12 perusahaan dengan periode 4 tahun yaitu sebanyak 48 perusahaan. 

 Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis data 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Return On Assets secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 
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2. Kebijakan Hutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan 

3. Kebijakan Dividen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

4. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa Return On Assets, Kebijakan 

Hutang, dan Kebijakan Dividen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

5.2 Keterbatasan  

 Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini hanya menganalisa tiga faktor yang mempengaruhi Nilai 

Perusahaan yaitu Return On Assets, Kebijakan Hutang dan Kebijakan 

Dividen. Sehingga masih banyak faktor lain yang belum diteliti. 

2. Dilihat dari variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat pada 

model penelitian ini sebesar 48,6% dan sisanya ditentukan oleh faktor lain 

diluar variabel penelitian ini. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi saja. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba 

memberikan saran yaitu: 

1. Untuk Investor 

 Bagi investor yang ingin menanamkan sahamnya pada perusahaan Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar lebih 

memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai suatu 

perusahaan dan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan sehingga tidak 

mengurangi nilai perusahaan. 

2. Untuk Manajemen 

Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan keuangan sehingga perusahaan dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 
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Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan 

faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan. Karena 51,4% 

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel penelitian.  
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LAMPIRAN 

HASIL PENGOLAHAN DATA OUTPUT SPSS 20 

 

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 48 1,2777 47,2689 9,640718 12,1496992 

ROA 48 ,0152 ,6572 ,218576 ,1415284 

DER 48 ,0004 2,4926 ,608896 ,5951281 

DPR 48 ,0017 1,4946 ,489840 ,4155456 

Valid N (listwise) 48     

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorof-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 48 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. Deviation ,31140620 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,096 

Positive ,096 

Negative -,049 

Kolmogorov-Smirnov Z ,666 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,767 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,720
a
 ,519 ,486 ,32185 1,071 

a. Predictors: (Constant), Log_DPR, Log_DER, Log_ROA 

b. Dependent Variable: Log_PBV 
Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,509 ,128    

Log_ROA ,993 ,185 ,713 ,623 1,604 

Log_DER ,262 ,089 ,375 ,673 1,487 

Log_DPR -,130 ,071 -,282 ,461 2,168 

a. Dependent Variable: Log_PBV 
Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Scatter Plot 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Glejser Sebelum Menggunakan Log10 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,598 ,766  3,393 ,001 

ROA -3,989 4,345 -,151 -,918 ,364 

DER 5,187 ,860 ,828 6,035 ,000 

DPR -2,419 1,509 -,269 -1,603 ,116 

a. Dependent Variable: Abs_RES1 
Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Glejser Setelah Menggunakan Log10 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,115 ,074  1,557 ,127 

Log_ROA -,105 ,107 -,171 -,982 ,331 

Log_DER ,017 ,051 ,055 ,329 ,744 

Log_DPR -,064 ,041 -,317 -1,569 ,124 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 
Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,509 ,128  11,758 ,000 

Log_ROA ,993 ,185 ,713 5,381 ,000 

Log_DER ,262 ,089 ,375 2,940 ,005 

Log_DPR -,130 ,071 -,282 -1,832 ,074 

a. Dependent Variable: Log_PBV 
Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Adjusted R
2 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,720
a
 ,519 ,486 ,32185 1,071 

a. Predictors: (Constant), Log_DPR, Log_DER, Log_ROA 

b. Dependent Variable: Log_PBV 
Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik F 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 4,909 3 1,636 15,796 ,000
b
 

Residual 4,558 44 ,104   

Total 9,467 47    

a. Dependent Variable: Log_PBV 

b. Predictors: (Constant), Log_DPR, Log_DER, Log_ROA 
Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik t 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,509 ,128  11,758 ,000 

Log_ROA ,993 ,185 ,713 5,381 ,000 

Log_DER ,262 ,089 ,375 2,940 ,005 

Log_DPR -,130 ,071 -,282 -1,832 ,074 

a. Dependent Variable: Log_PBV 
Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


