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ABSTRAK 

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah : menganalisis pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS) dan 

Risiko Sistematis terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar 

di BEI periode 2011-2014. Adapun objek penelitian yaitu seluruh perusahaan 

kategori LQ45 yang terdaftar di BEI. Namun, berdasarkan kriteria pemilihan 

sampel yang telah ditetapkan maka hanya 19 perusahaan yang menjadi sampel 

dengan periode pengamatan 2011-2014.Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). Metode analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik dan selanjutnya pengujian hipotesis. Metode statistik yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset 

(ROA), Earning Per Share (EPS) dan Risiko Sistematis secara simultan 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dengan nilai Adjusted R2 sebesar 21.2%. 

Dan secara parsial Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

sedangkan Debt to Equity (DER), Earning Per Share (EPS) dan Risiko Sistematis 

tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Kata Kunci : Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS), Risiko Sistematis dan Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 

The broad objective of this research: Analyzing the Effect of Debt to Equity Ratio 

(DER), Return on Asset (ROA), Earning Per Share (EPS) and Systematic Risk to 

Corporate Value.(Study on LQ45 Companies Listed in Indonesian Stock 

Exchange Priod 2011-2014). The research object is the all LQ45 Companies 

Listed in Indonesian Stock Exchange. However, based on the selection criteria as 

already which exists. Then only 19 companies were samples with a priod of 

observation 2011-2014. This research using secondary data which found in 

www.idx.co.idand Indonesian Capital Market Directory (ICMD).Method of 

analysis used is Descriptive Statistics, Classic Assumption Test, and then 

Hypothesis Test. Method statistic used is Multiple Regression Analysis Test. 

 

Research result explain Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), 

Earning Per Share (EPS) and Systematic Riskin simultaneously affect to 

Corporate Value with value Adjusted R2 much as 21.2%. And partial test Return 

on Asset (ROA) affect to Corporate Value, while Debt to Equitu Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS) and Systematic Risk does not affect to Corporate Value. 

 

Keyword: Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS), Systematic Risk and Corporate Value. 
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PENDAHULUAN 

Dalam menilai kinerja perusahaan ada banyak pendekatan yang dapat dilakukan. 

Salah satu pendekatan yang biasa diambil adalah pendekatan dengan 

menggunakan analisis rasio. Analisis rasio merupakan alat yang digunakan untuk 

membantu menganalisis laporan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui 

kekuatan dan kelemahan suatu  perusahaan. Rasio ini merupakan analisis yang 

dapat memberikan jalan keluar dan dapat menggambarkan gejala-gejala yang 

tampak pada suatu keadaan. Dalam hubungannya dengan keputusan yang diambil 

oleh perusahaan, analisis rasio bertujuan untuk menilai efektivitas keputusan yang 

diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya.  Analisis 

rasio juga menyediakan indikator yang dapat mengukur tingkat profitabilitas, 

likuiditas, pendapatan, pemanfaatan aset dan kewajiban perusahaan. Dari 

pemaparan diatas maka peneliti menganalisis nilai perusahaan menggunakan 

beberapa rasio dan menarik judul penelitian “Pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER), Return on Asset (ROA), Earning Per Share (EPS) dan Risiko Sistematis 

terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2014”. 

 

Debt to Equity Ratio ( DER ) 

Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan rasio untuk mengukur 

hingga sejauh mana modal perusahaan dibiayai hutang. Rasio ini disebut juga 

rasio Leverage. Rasio Leverage  merupakan rasio untuk mengukur seberapa baik 

permodalan perusahaan.  



 

 

Return on Assets (ROA) 

Menurut Mardiyanto (2009:196), Return on Assets (ROA) adalah Rasio untuk 

menghitung perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva perusahaan. 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari setiap rupiah asset yang digunakan. Dengan demikian, semakin 

tinggi rasio ini semakin baik posisi perusahaan, yang berarti semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk menutup investasi yang digunakan. Hal ini dapat 

memungkinkan perusahaan untuk membiayai investasi dari dana yang berasal dari 

sumber internal yang tersedia dalam laba yang ditahan. 

 

Earning Per Share (EPS) 

Menurut Irham Fahmi (2012:96) Earning per Share (EPS) (Pendapatan Perlembar 

Saham) adalah Bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada pemegang 

saham dari setiap lembar saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. 

Sedangkan menurut Lukman Syamsudin (2011:66) menyatakan bahwa: “Pada 

umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang 

saham sangat tertarik terhadap EPS. Karena hal ini menggambarkan jumlah rupiah 

yang akan diterima dari setiap lembar saham biasa. Para calon pemegang saham 

tertarik terhadap EPS yang besar, karena ini merupakan salah satu indikator 

keberhasilan suatu perusahaan. EPS yang besar menandakan kemampuan 

perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap 

lembar saham. Dengan harapan investor memperoleh Return yang tinggi pula”. 

 

 



 

 

Risiko Sistematis (Beta) 

Menurut Jogianto (2008), Risiko Sistematis dapat diukur dengan menggunakan 

indikator beta (β). Sebagai alat ukur Risiko Sistematis, Beta (β) merupakan 

Pengukur Risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap 

Risiko pasar beta (Jogianto:2008), sedangkan menurut Horne dan Machowicz 

(2005), bahwa beta mengukur sensitivitas pengembalian saham terhadap 

perubahan dalam pengembalian portofolio pasar.  

 

Nilai Perusahaan (Price to Book Value) 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan,2005) dalam (Zulfia Eka Sari, 2009). 

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Price to Book 

Value (PBV) adalah salah satu indikator yang digunakan investor untuk melihat 

keadaan/posisi finansial suatu perusahaan. Price to Book Value (PBV) digunakan 

untuk menilai apakah suatu perusahaan memiliki masa depan cerah untuk 

berinvestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kerangka Pemikiran Teoritis 
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Pengembangan Hipotesis 

Hubungan antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Nilai Perusahaan 

Semakin tinggi rasio hutang terhadap modal (DER) maka akan semakin 

meningkatkan risiko pengembalian terhadap hutang sehingga tingkat kepercayaan 

investor terhadap perusahaan juga akan menurun dan akan menurunkan nilai 

perusahaan (PBV). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Marlina (2011) 

pengaruh Earning per Share (EPS), Retun on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Size terhadap Price to Book Value (PBV). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap 

Price to Book Value (PBV). 

H1 = Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

 

 Debt to Equity Ratio (X1) 

     Return on Asset (X2) 

        Nilai Perusahaan (Y) 

  Earning Per Share  (X3) 

Risiko Sistematis (Beta) (X4) 



 

 

Hubungan antara Return on Asset (ROA) terhadap Nilai Perusahaan 

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan 

total aset yang dimiliki perusahaan pada masa mendatang. Rasio yang tinggi 

menunjukkan efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam mengelola asetnya, 

sehingga kinerja perusahaan baik, yang berdampak pada meningkatnya nilai 

perusahaan. Menurut Fahrizal (2013) pengaruh Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE) dan Investment Opportunity Set (IOS) terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

H2 : Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Hubungan antara Earning per Share (EPS) terhadap Nilai Perusahaan 

Earning Per Share (EPS) yang besar menandakan kemampuan perusahaan 

yang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar 

saham. Dengan harapan investor memperoleh Return yang tinggi pula. Apabila 

EPS perusahaan tinggi, maka akan semakin banyak investor yang akan membeli 

saham tersebut sehingga meningkatkan harga saham meningkat, dengan semakin 

meningkatnya harga saham perusahaan, maka akan meningkatkan nilai PBV. 

Nasution  (2013)   pengaruh   Return  on   Asset  (ROA), Earning per Share (EPS) 

dan Return on Equity (ROE) terhadap Price to Book Value (PBV). Hasil penelitian 

menunjukkan EPS berpengaruh negatif terhadap PBV. 

H3: Earning per share (EPS) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

 



 

 

Hubungan antara Beta (β) terhadap Nilai Perusahaan 

Risiko sistematis suatu saham ditunjukkan dengan beta (β). Meningkatnya risiko 

sistematis suatu saham akan menambah minat investor untuk berinvestasi karena 

mereka berfikir bahwa risiko yang tinggi akan memberikan Return yang tinggi 

pula. Dengan demikian, semakin besar beta maka semakin besar pula keuntungan 

yang diharapkan. Sari (2012) pengaruh Profitabilitas, Leverage, Economic Value 

Added (EVA) dan risiko sistematis terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa risiko sistematis berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai 

perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV). 

H4 =  Risiko sistematis (beta) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

 

Hubungan Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Earning per 

Share (EPS) dan Risiko Sistematis terhadap Nilai Perusahaan 

Fahrizal (2013) yang meneliti tentang “Pengaruh Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), dan Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan manufaktur jenis Concumer Goods  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) dan 

Investment Opportunity set (IOS) secara simultan berpengaruh terhadap Price to 

Book Value (PBV). Marlina (2012), yang meneliti tentang “Pengaruh Earning per 

Share (EPS), Return on Equity (ROE), Dept to Equity Ratio (DER) dan Size 

terhadap Price to Book Value (PBV) paeda perusahaan Food and Beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil uji F menunjukkan bahwa Earning per 

Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) dan Size secara 



 

 

bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap Price to Book Value 

(PBV).  

H5 = Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Earning per Share 

(EPS) dan Risiko Sistematis secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan kategori LQ45 untuk periode 2011-2014 dan perusahaan 

tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian. Adapun Ruang 

lingkup kajiannya meliputi: Penelitian yang menggunakan Debt to Equity Ratio 

(DER), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS) dan Risiko Sistematis 

sebagai variabel Independen, serta Nilai Perusahaan sebagai variabel Dependen. 

 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen merupakan variabel utama yang menjadi perhatian 

penelitian ini. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Price to Book Value 

(PBV). Price to Book Value (PBV) dapat dirumuskan kedalam formasi sebagai 

berikut: 

                                                       Harga Saham 

Price to Book Value (PBV) = 

       Book Value per Share 



 

 

Untuk mendapatkan nilai buku perlembar saham dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

                                      Total Ekuitas 

Book Value = 

         Jumlah Saham Beredar 

 

2. Variabel Independen 

a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Mardiyanto (2009:195), Rumus Debt to Equit Ratio (DER)  

diformulasikan sebagai berikut: 

                                              Total Kewajiban 

    Debt to Equity Ratio  =   

               Total Ekuitas 

b. Return on Assets (ROA) 

Menurut Mardiyanto (2009:198) “Perbandingan antara laba bersih operasi 

terhadap total aktiva perusahaan”, untuk mengukur Return on Asset (ROA) 

digunakan rumus: 

                                                   Laba Bersih 

    Return on Asset  (ROA) = 

                  Total Asset 

c. Earning Per Share (EPS) 

Rasio ini dihitung dari pembagian laba bersih dengan jumlah saham yang 

beredar. Rasio ini dirumuskan menurut Irham Fahmi (2012:96) sebagai berikut: 

                                                     Pendapatan Setelah Pajak 

   Earning Per Share (EPS)  =  

        Jumlah Saham Yang Beredar 

 



 

 

d. Risiko Sistematis (Beta) 

Risiko ini berasal dari bebarapa faktor fundamental perusahaan dan faktor 

karakteristik pasar tentang saham perusahaan tersebut. Menurut Jogianto 

(2008) beta (β) dapat dihitung menggunakan rumus:  

                   σ
1
m 

     βi =                    

        σ
2
m 

 

Pengujian Penelitian 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan ilmu statistik yang mempelajari cara-cara 

pengumpulan, penyusutan dan penyajian ringkasan penelitian. Dalam pengujian 

ini penulis menyajikan nilai Minimum, nilai Maximum, nilai Mean dan nilai 

Standard Deviation. Adapun gambaran dari uju Statistik Deskriptif dari variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat di tunjukkan dalam tabel 4.2 

sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Uji Analisis Deskriptif 

         Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 76 .002 8.432 2.26237 2.684338 

ROA 76 .014 .424 .12259 .100986 

EPS 76 100.369 986.684 423.25967 264.325331 

BETA 76 -41.448 4.606 .07464 4.948100 

PBV 76 1.042 8.738 3.18666 1.468766 

Valid N 

(listwise) 
76 

    

Sumber: Data 2016 



 

 

2. Analisis Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio (DER),Return on Assets 

(ROA),Earning Per Share (EPS) dan Risiko Sistematis (beta) terhadap variabel 

dependent Price to Book Value (PBV). Hasil analisis regresi berganda dapat 

dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Analisis Regresi Berganda 

coefficients
a
 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.113 .393  5.375 .000 

DER -.014 .070 -.025 -.199 .843 

ROA 6.992 1.776 .481 3.937 .000 

EPS .001 .001 .105 .966 .337 

BETA .021 .031 .072 .696 .489 

a. Dependent Variable: PBV 
 

     Sumber: Data 2016 

Dari tabel hasil uji regresi berganda tersebut maka diperoleh persamaan 

regresi berganda sebagai berikut: 

Y= 2.113 - 0.014 (DER) + 6.992 (ROA) + 0.001 (EPS) - 0,021 (BETA) 

Dari persamaan regresi berganda diatas maka diketahui bahwa nilai 

konstanta sebesar 2.113 yang menunjukkan bahwa : jika DER (X1), ROA 

(X2),EPS (X3) dan Beta (X4) nilainya adalah 0, maka PBV (Y) nilainya adalah 

211.3%. 

Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai koefisien regresi sebesar -0.014 

yang menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) kali DER dengan asumsi bahwa 



 

 

koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah, maka akan menurunkan Price to 

Book Value (PBV) sebesar 1.4%, sedangkan jika DER diturunkan 1 (satu) kali 

dengan asumsi bahwa nilai koefisiesn variabel lain tetap atau tidak berubah, maka 

Price to Book Value (PBV) akan mengalami kenaikan sebesar 0.4%. 

Return on Assets (ROA) mempunyai koefisien regresi sebesar 6.992 yang 

menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) kali ROA dengan asumsi bahwa 

koefisien regresi variabel lain tetap atau tidak berubah maka akan menaikkan 

Price to Book Value (PBV) sebesar 699.2%, sedangkan jika ROA diturunkan 1 

(satu) kali dengan asumsi variabel lain tetap atau tidak berubah maka akan 

menurunkan Price to Book Value (PBV) sebesar 699.2%. 

Earning per Share (EPS) mempunyaikoefisien regresi sebesar 0.001 yang 

menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) kali EPS dengan asumsi bahwa 

koefisien regresi variabel lain tetap atau tidak berubah maka akan menaikkan 

Price to Book Value (PBV)sebesar 0.1%, sedangkan jika EPS diturunkan 1 (satu) 

kali dengan Asumsi variabel lain tetap atau tidak berubah maka akan menurunkan 

Price to Book Value (PBV) sebesar 0.1%. 

Beta mempunyai koefisien regresi sebesar 0.021 yang menyatakan bahwa 

setiap kenaikan 1 (satu) kali beta  dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel 

lain tetap atau tidak berubah maka akan menaikkan  Price to Book Value  (PBV) 

sebesar 2.1%, sedangkan jika beta diturunkan 1 (satu) kali dengan asumsi variabel 

lain tetap atau tidak berubah maka akan menurunkan Price to book Value (PBV) 

sebesar 2.1%. 

 



 

 

3. Analisis Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi 

dengan baik atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov.  Uji normalitas dapat dilihat 

pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

                                          Tabel 4.4           

                    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

                          Unstandardized 

Residual 

N 76 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1.26828468 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .090 

Positive .090 

Negative -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z .788 

Asymp. Sig. (2-tailed) .564 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 Sumber: Data 2016 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel 

independen mengandung korelasi atau tidak. Jika Variance Inflation Factor (VIF) 

>10 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali: 2012, 91-92). Hasil uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut. 

 

 

 



 

 

Tabel 4.5 

            Hasil Uji Multikolinearitas 

                                                              Coefficients
a 

 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.113 .393  5.375 .000   

DER -.014 .070 -.025 -.199 .843 .645 1.550 

ROA 6.992 1.776 .481 3.937 .000 .704 1.420 

EPS .001 .001 .105 .966 .337 .894 1.119 

BETA .021 .031 .072 .696 .489 .990 1.010 

a. Dependent Variable: PBV 
 

      Sumber: Data 2016 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Dalam uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji atau mendeteksi 

apakah ada tidaknya heteroskedastisitas. Dasar analisis heteroskedastisitas adalah 

jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar 4.3 

sebagai berikut: 

 



 

 

 

     Gambar 4.3 

Pada tabel diatas dapat dilihat pada grafik scatterplot tersebut terlihat titik-

titik data menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 

pada sumbu Y. Maka ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi dalam penelitian ini. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah dalam 

tabel regresi berganda ada pola korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Deteksi adanya problem autokorelasi adalah dengan 

Run Test, yaitu panduan mengenai apakah data residual terjadi secara random 

(acak) atau tidak (sistematis). Ghozali (2013: 120). Untuk hasil dari Run Test 

dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini : 



 

 

                       Sumber: Data 2016 

4. Analisis Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Parsial (Uji t) 

Uji t ini untuk mengetahui bahwa variabel Independen yaitu DER, ROA,EPS 

dan Beta secara individu atau parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Dependen PBV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  4.7 

Uji Autokorelasi 

      Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.12594 

Cases < Test Value 38 

Cases >= Test Value 38 

Total Cases 76 

Number of Runs 43 

Z .924 

Asymp. Sig. (2-tailed) .356 

a. Median 
 



 

 

Tabel 4.8 

Hasil Hipotesis (uji t) 

 

Coefficients
a
 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 2.113 .393  5.375 .000 

DER -.014 .070 -.025 -.199 .843 

ROA 6.992 1.776 .481 3.937 .000 

EPS .001 .001 .105 .966 .337 

BETA .021 .031 .072 .696 .489 

a. Dependent Variable: PBV 
 

      Sumber: Data 2016 

Dari tabel diatas bahwa Debt to Equity Ratio (DER) memiliki thitung sebesar 

-0.199 sedangkan ttabel sebesar 1.993 sehingga thitung < ttabel, dengan probabilitas 

signifikan untuk variabel DER sebesar 0.843 lebih besar dari taraf signifikansi 

0.05. maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Price to Book Value 

(PBV). 

Return on Assets (ROA) memiliki thitung sebesar 3.937 sedangkan ttabel 

sebesar 1.993 sehingga thitung > ttabel,dengan probabilitas signifikan untuk 

variabel ROA sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. 

Maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial ROA berpengaruh secara signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

Earning Per Share (EPS) memiliki thitung sebesar 0,966 sedangkan ttabel 

sebesar 1.993 sehingga thitung < ttabel, dengan probabilitas signifikan untuk 



 

 

variabel EPS sebesar 0.337 yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. 

Maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial EPS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Price to Book Value 

(PBV). 

Beta memiliki nilai thitung sebesar 0.696 sedangkan ttabel sebesar 1.993 , 

sehingga thitung < ttabel dengan probabilitas signifikan untuk untuk variabel beta 

0.489 yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Maka H0 diterima dan 

H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan secara parsial beta tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

b. Pengujian Simultan (Uji f) 

Uji F dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen(DER, ROA, EPS dan beta) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen yaitu Nilai Perusahaan (PBV). Untuk hasil uji f dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Uji Hipotesis (Uji f) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 41.155 4 10.289 6.055 .000
b
 

Residual 120.641 71 1.699   

Total 161.795 75    

a. Dependent Variable: PBV 

b. Predictors: (Constant), BETA, ROA, EPS, DER 
 

        Sumber: Data 2016 

Dari tabel uji f tersebut, menunjukkan bahwa nilai fhitung sebesar 6.055 

sedangkan ftabel sebesar 2.499 dengan df pembilang 4, df penyebut 72 dan taraf 



 

 

signifikansi α = 0.05 sehingga fhitung > ftabel dan Dengan demikian bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima. Ditambah tingkat signifikan sebesar 0.000 lebih kecil 

dari taraf yang ditentukan α = 0.05 Artinya, terdapat pengaruh signifikan antara 

Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA), Earning per Share (EPS) 

dan beta secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Price to Book 

Value (PBV). 

c. Pengujian Koofisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan 

variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA), 

Earning per Share (EPS) dan Beta secara bersama-sama menjelaskan perubahan 

yang terjadi terhadap variabel dependen yaitu Price to Book Value (PBV). Hasil 

pengujiannya dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

                                                  Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .504
a
 .254 .212 1.303522 

a. Predictors: (Constant), BETA, ROA, EPS, DER 

b. Dependent Variable: PBV 
 

   Sumber : Data 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 

(AdjustedRsquare) sebesar 0.212 atau sebesar 21.2%, hal ini menandakan bahwa 

21.2% dari variabel Price to Book Value (PBV) dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA), Earning per Share 

(EPS) dan Beta. Sedangkan sisanya (100% - 21.2% = 78.8%) dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 



 

 

Pembahasan 

Dalam penelitian ini yaitu pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Return on 

Assets (ROA), Earning per Share (EPS) dan Beta terhadap Price to Book Value 

(PBV). Dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil terdapat pengaruh signifikan 

antara Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA), Earning per Share 

(EPS) dan Beta secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Price to 

Book Value(PBV). Hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 

0.212 yang dapat diartikan bahwa 21.2% Price to Book Value (PBV) dapat 

dijelaskan oleh keempat variabel independen. 

Secara simultan atau bersama-sama dengan menggunakan uji f 

menunjukkan bahwa nilai fhitung sebesar 6.055 sedangkan ftabel sebesar 2.499 

dengan df pembilang 4, df penyebut 72 dan taraf signifikansi α = 0.05 sehingga 

fhitung > ftabel dan dengan demikian bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Ditambah 

tingkat signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf yang ditentukan α = 0.05 

Artinya, terdapat pengaruh signifikan antara Debt to equity ratio (DER), Return 

on assets (ROA), Earning per share (EPS) dan beta secara bersama-sama atau 

simultan  terhadap Price to Book Value (PBV). 

Secara parsial dengan uji t variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki 

thitung sebesar -0.199 sedangkan ttabel sebesar 1.993 sehingga thitung<ttabel dengan 

probabilitas signifikan untuk variabel DER sebesar 0.843 lebih besar dari taraf 

signifikansi 0.05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Price to 

Book Value (PBV). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rizky 



 

 

Akbar Putra (2013) yang meneliti tentang “Pengaruh profitabilitas, struktur modal 

dan likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia”. Dengan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara debt to 

equity ratio (DER) terhadap price to book value (PBV). 

Secara parsial dengan uji t variabel Return On Assets (ROA) memiliki thitung 

sebesar 3.937 sedangkan ttabel sebesar 1.993 sehingga thitung > ttabel dengan 

probabilitas signifikan untuk variabel ROA sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil 

dari taraf signifikansi 0.05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh secara signifikan terhadap 

Price to Book Value (PBV). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rizky Akbar Putra (2013) yang meneliti tentang “Pengaruh 

profitabilitas, struktur modal dan likuiditas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek Indonesia”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa return on assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap price 

to book value (PBV). 

Secara parsial dengan uji t variabel Earning Per Share (EPS) memiliki 

thitung sebesar 0.966 sedangkan ttabel sebesar 1.993 sehingga thitung < ttabel 

dengan probabilitas signifikan untuk variabel EPS sebesar 0.337 yang artinya 

lebih besar dari taraf signifikansi 0.05. Maka H0 diterina dan H1 ditolak sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial Earning Per Share (EPS) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). Hasil ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Nasution (2013) yang 

meneliti tentang “Pengaruh Return on Asset (ROA),Earning Per Share (EPS) dan 



 

 

Return on Equity (ROE) terhadap Price to Book Value (PBV) pada Perusahaan 

Industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Earning per Share (EPS) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

Secara parsial dengan uji t variabel Beta memiliki nilai thitung sebesar 0.696 

sedangkan ttabel sebesar 1.993 sehingga thitung < ttabel dengan probabilitas 

signifikan untuk untuk variabel beta 0.489 yang artinya lebih besar dari taraf 

signifikansi 0.05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

secara parsial beta tidak berpengaruh secara signifikanterhadap Price to Book 

Value (PBV). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Zulfia Eka Sari (2012) yang meneliti tentang “pengaruh profitabilitas, 

Leverage, Economic Value Added (EVA), dan risiko sistematis terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan katagori LQ45 yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia”. Risiko sistematis berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai 

perusahaan yang diukur dengan  Price toBook Value (PBV). 
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