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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh faktor fundamenal 

yang meliputi return on asset, return on equity, devidend payout ratio dan growth terhadap price 

to book value. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji F-

statistik dan uji t-statistik untuk menganalisis data terhadap perusahan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 16 perusahaan. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa return on asset dan return on equity berpengaruh 

signifikan terhadap price to book value, sedangkan devidend payout ratio dan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dengan price to book value.  

 

Kata kunci : Bursa Efek, Regresi Berganda, Price To Book Value, Return On Asset, Return On 

Equity, Devidend Payout Ratio dan Growth 

 

 

ABSTRACT 

 This study aims to demonstrate empirically the effect of fundamenal factors that include 

return on assets, return on equity, dividend payout ratio and growth of the price to book value. 

This study uses multiple regression analysis, the classical assumption test, F-test statistics and 

statistical t-test to analyze data on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 

during 2011 to 2014 as many as 16 companies. The results of this study stated that the return on 

assets and return on equity have a significant effect on the price to book value, while the 

dividend payout ratio and no significant difference with the price to book value.  

 

Keywords : Stock Exchange, Multiple Regression, Price To Book Value, Return on Assets, 

Return on Equity, Dividend Payout Ratio and Growth. 
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PENDAHULUAN 

Pasar modal mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini 

dikarenakan pasar modal menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi keuangan. Dari sudut 

pandang ekonomi, pasar modal berfungsi sebagai salah satu sistem mobilitas dana jangka 

panjang yang efisien bagi pemerintah. Melalui pasar modal pemerintah dapat mengalokasikan 

dana masyarakat ke sektor-sektor investasi yang produktif. Dari sudut pandang keuangan, pasar 

modal berfungsi sebagai salah satu media yang efisien untukmengalokasikan dana dari pihak-

pihak yang mempunyai kelebihan dana yaitu investor (pemodal) ke pihak yang membutuhkan 

dana yaitu perusahaan. Dengan demikian pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk 

memperjual belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun seperti saham 

dan obligasi (Tandelilin,2010:13). 

Menurut Tandelilin (2010) analisis fundamental adalah analisis tentang kelayakan sebuah 

sekuritas (saham) untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi, analisis fundamental dilakukan pada 

elemen-elemen penting yang terdapat didalam perusahaan seperti kondisi likuiditas, leverage, 

kinerja sekuritas, solvabilitas, profitabilitas, rasio pasar serta kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya kepada investor dan kondisi manajemen perusahaan itu sendiri. Analisis 

fundamental adalah sebuah analisis dengan tujuan jangka panjang dan layak dilakukan bagi investor 

yang akan melakukan aktifitas investasi. Selain analisis fundamental ada sebuah analisis lainnya 

yang merupakan pelengkap analisis fundamental yaitu analisis teknikal. Analisis tersebut lebih 

terfokus kepada teknik dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang menjadi misi dari 

perusahaan.  

Analisis fundamental penting dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan laba yang akan 

diperoleh investror, analisis fundamental juga sangat penting untuk meminimalkan risiko. 

Optimalisasi peluang dan risiko tentu akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut Tandelilin (2010) price to book value merupakan rasio yang digunakan untuk 

melakukan penilaian terhadap saham sebuah perusahaan. Semakin tinggi nilai price to book 

value mengidentifikasikan semakin tinggi nilai buku ekuitas yang dimiliki perusahaan. 

Meningkatkan nilai price to book value mengindentifikasikan mahalnya harga saham yang dijual 

karena nilai intrinsik dari saham tersebut meningkat. Oleh sebab itu nilai price to book value 

yang tinggi akan memberikan tingkat return yang rendah bagi investor, sebaliknya jika 

perusahaan mampu menurunkan nilai buku ekuitas maka price to book value akan mengalami 
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penurunan yang tentunya akan menurunkan nilai intrinsik dari saham. Nilai price to book value 

yang rendah sangat menguntungkan bagi investor karena dapat memberikan keuntungan yang 

optimal kepada investor. 

 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PENEITIAN DAN HIPOTESIS 

Price to Book Value adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga suatu 

saham dengan nilai bukunya. Rasio Price to Book Value banyak digunakan untuk mengetahui 

nilai suatu saham, apakah overvalue atau undervalue dengan membandingkan antara harga 

saham dipasar dibagi dengan book value dari saham. 

Menurut Darmadji (2008:199), Price to Book Value menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka pasar akan 

semakin percaya akan prospek perusahaan tersebut. Price to Book Value menggambarkan 

seberapa besar pasar menghargai nilai buku suatu saham, karena secara teoritis nilai pasar suatu 

saham haruslah menggambarkan nilai buku suatu saham. Nilai buku mencerminkan besarnya 

nilai instrinsik suatu saham perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kemahalan saham apakah termasuk overvalued atau undervalued dan dapat dijadikan sebagai 

indikator untuk menilai seberapa agresif pasar menilai perusahaan (Rusdin, 2008). 

PBV merupakan rasio pasar (market ratio) yang digunakan untuk mengukur rasio harga 

pasar saham terhadap nilai bukunya. Perusahaan yang berkinerja baik, biasanya rasio PBV-nya 

diatas 1 yang menunjukan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin 

besar rasio PBV semakin tinggi nilai perusahaan tersebut, karena PBV yang semakin besar 

menunjukan harga pasar saham dari saham tersebut semakin meningkat. Jika harga pasar saham 

semakin meningkat maka capital gain dari saham tersebut juga meningkat. Meningkatnya 

capital gain akan meningkatkan Return yang diperoleh pemegang saham.  

Namun, bagaimanapun juga, PBV ini merupakan rasio yang sudah secara luas dipakai di 

berbagai analisis sekuritas dunia. Rasio PBV ini didefinisikan sebagai perbandingan nilai pasar 

suatu saham (stock’s market value) terhadap nilai bukunya sendiri (perusahaan) sehingga kita 

dapat mengukur tingkat harga saham apakah overvalued atau undervalued. Saham-saham yang 

memiliki rasio Price to Book Value yang rendah akan menghasilkan return yang signifikan lebih 

tinggi dibandingkan dengan saham-saham yang memiliki rasio Price to Book Value yang tinggi. 

Oleh sebab itu, investor sebaiknya membeli saham-saham yang mempunyai rasio Price to Book 
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Value yang rendah jika investor mengharapkan tingkat return yang lebih besar pada tingkat 

risiko tertentu (Tandelilin, 2010). 

Menurut Darmadji (2008:199), Price to Book Value dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Price to Book Value = 
Harga Saham 

Book Value per Share 

 

Return On Asset 

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Return On Assets 

yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, 

perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila Return On Assets 

yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan 

kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut 

berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang dipergunakan 

perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan 

menghambat pertumbuhan. 

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235), ROA mengukur efektivitas keseluruhan 

dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia daya untuk menghasilkan laba dari modal 

yang diinvestasikan. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba 

bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. 

Menurut Sartono (2001) dalam Rachmawati (2010), ROA mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Return on Asset 

menunjukkan perbandingan antara laba setelah pajak terhadap total aktiva.  

Return on Asset merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik dengan 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih 

yang diperoleh perusahaan di ukur dari nilai aktivanya. Analisis Return on Asset atau sering 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur perkembangan 

perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian diproyeksikan kemasa 

mendatang untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa 

mendatang. Menurut Simamora dalam bukunya Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan 
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mendefinisakan Return on Asset yaitu Rasio imbalan aktiva (ROA) merupakan suatu ukuran 

keseluruhan profitabilitas perusahaan (2006:529). 

Analisis Return on assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan 

dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Kasmir (2009:201), mengemukakan return 

on assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan. Hanafi dan Halim (2009: 159), mengemukakan bahwa Return On Assets 

(ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset 

yang tertentu. Prihadi (2008:68), mengemukakan Return On Assets (ROA, laba atas asset ) 

mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Return 

On Assets dapat dihitung sebagai berikut: 

ROA = 
Laba Bersih Setelah Pajak 

Total Aktiva 

 

Return On Equity 

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang merefleksikan seberapa banyak perusahaan 

telah memperoleh hasil atas dana yang telah dinvestasikan oleh pemegang saham (baik secara 

langsung maupun dengan laba yang ditahan). Rasio ROE sangat menarik bagi pemegang saham 

maupun para calon pemegang saham, dan juga manajemen karena rasio tersebut merupakan 

ukuran atau indikator penting. ROE sering disebut dengan rate of return on net worth, yaitu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. 

Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih dipotong dengan pajak atau EAT. 

Sartono (2008:124), mendefinisikan Return On Equity (ROE) atau Return On Net Worth 

mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham 

perusahaan. Hanafi dan Halim (2009:84), mengemukakan bahwa Return On Equity (ROE) 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. 

Syamsuddin (2007:64), mendefinisikan Return on equity merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. 

Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik 

kedudukan pemilik perusahaan. 
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Return on Equity (ROE) merupakan rasio keuangan yang banyak digunakan untuk 

mengukur kenerja perusahaan, khususnya menyangkut profitabilitas perusahaan. Return on 

Equity (ROE) untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas modalnya 

sendiri. Return on Equity (ROE) dapat di rumuskan sebagai berikut (Darmadji dan Fakhruddin, 

2006): 

ROE = 
Laba Bersih 

Modal Sendiri 

 

Dividend Payout Ratio 

Stice et al (2010:521), mendefinisikannya dividend payout ratio sebagai a measure of the 

percentage of earnings paid out in dividends; computed by dividing cash dividends by net 

income. Dividend payout ratio menyajikan kepada para investor mengenai jumlah porsi 

pendapatan yang dibayarkan perusahaan mengenai kewajibannya membayar dividen selama satu 

periode pembukuan perusahaan. Jika rasio yang ditunjukkan dalam dividend payout ratio cukup 

tinggi, terdapat indikasi bahwa perusahaan membayarkan dividen dalam jumlah besar namun 

jika hanya membayarkan sedikit bagian dari laba perusahaan untuk pembayaran dividen tunai, 

menandakan sisa pembayaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang 

kemudian akan sangat membantu perusahaan dalam menaikkan harga saham biasa perusahaan 

setelah tanggal pembagian dividen. 

Dividen saham (stock dividend) merupakan pembagian tambahan saham tanpa dipungut 

pembayaran kepada pemegang saham sebanding dengan saham yang dimilikinya. Untuk 

mengukur konsistensi perusahaan untuk membayarkan dividen kepada investor maka dapat 

digunakan dividend payout ratio dan dividend per share. 

Dividend payout ratio merupakan suatu rasio yang melihat bagian pendapatan atau 

persentase dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor atau pemegang 

saham. Pembayaran dividen merupakan bagian dari kebijakan dividen perusahaan. Secara umum 

kebijakan dividen yang akan diterima investor menyangkut laba perusahaan akan dibayarkan 

sebagai dividen atau ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Setiap perubahan dalam 

kebijakan dividen akan menimbulkan pengaruh yang menguntungkan atau merugikan atas harga 

saham. Kebijakan dividen yang optimal akan menyeimbangkan sumber daya yang bertentangan 
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dan memaksimalkan harga saham. Dividend Payout ratio, yaitu perbandingan antara dividend 

per share dengan earning per share. 

Menurut Wirawati (2008), Secara umum devidend payout ratio dapat dicari dengan 

menggunakan rumus: 

SharePerEarning

SahamLembarPerDividend
DPR   

 

Pertumbuhan Penjualan (Growth) 

Secara umum pertumbuhan menggambarkan atau dilihat sebagai gambaran yang positif 

karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh nilai tertentu. Perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan dapat diketahui dari peningkatan nilai penjualan. Perusahaan yang 

secara terus menerus mengalami pertumbuhan akan dengan mudah menarik modal yang 

merupakan sumber pertumbuhan. Informasi laba didalam perusahaan akan direspon positif oleh 

pelaku pasar. Untuk menentukan besarnya pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari nilai pasar 

ekuitas terhadap nilai buku ekuitas. 

Menurut Rusdin (2008), tingkat pertumbuhan berkaitan dengan penjualan, perdapatan 

bersih, dan laba per lembar saham. Tingkat pertumbuhan penjualan maksimum yang dapat 

dicapai suatu perusahaan tanpa mengeluarkan saham baru dan tanpa mengubah kebijakan operasi 

(operating profit margin dan capital turn over yang sama ) maupun kebijakan pendanaan (debt 

equity ratio dan devident payout ratio). 

Perusahaan dengan pertumbuhan laba tinggi dapat ditentukan dari abnormal return, selain 

itu pertumbuhan perusahaan juga dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan 

penjualan. Meningkatnya penjualan mengidentifikasikan meningkatnya laba yang dihasilkan 

perusahaan sehingga pertumbuhan perusahaan juga akan meningkat. 

 Pertumbuhan perusahaan dalam manajemen keuangan diukur berdasar perubahan 

penjualan, bahkan secara keuangan dapat dihitung berapa pertumbuhan yang seharusnya 

(sustainable growth rate) dengan melihat keselarasan keputusan  

investasi dan pembiayaan. 

 Swastha, B (2006:76), pertumbuhan atas penjualan merupakan indicator penting dari 

penerimaan pasar dari produk dan atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang 

dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.  



 

8 

 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami 

pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas 

utama operasinya. Jadi, pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan dagang sering dikatakan 

sebagai tingkat pertumbuhan penjualan.  

 Higgins (2003:89), mengatakan bahwa “growth comes from two sources: increasing 

volume and rising price. Because of all variable cost, most curren assets, and current liabilities 

have a tendency with sales, so it is a good idea to see the growth based on the sales of the 

company”.  

 Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan suatu perusahaan 

dapat dilihat dari pertambahan volume dan peningkatan harga khususnya dalam hal penjualan 

karena penjualan merupakan suatu aktivitas yang umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan tujuan yang ingin dicapai yaitu tingkat laba yang diharapkan. Perhitungan tingkat 

penjualan pada akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode dasar. Apabila nilai 

perbandingannya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan 

semakin baik.  

 Home dan Machowicz (2005:94), tingkat pertumbuhan penjualan dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

g = S1 – S0 x 100 %  

           S0  

Keterangan :  

g  =  Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan)  

S1  =  Total Current Sales (total penjualan selama periode berjalan)  

S0  =  Total Sales For Last Period (total penjualan periode yang lalu)  

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Return on Asset Terhadap Price to Book Value 

Dedy dan Fransiska (2008), Return on Asset (ROA) yang tinggi tentunya akan memberikan isu 

positif kepada investor karena perusahaan mampu menghasilkan profit berdasarkan tingkat asset 

tertentu. Hal ini akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya 

tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati oleh investor, karena tingkat 

pengembalian semakin besar. Hal ini tentunya mempunyai dampak pada harga saham 
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perusahaan tersebut di pasar modal, yaitu harga sahamnya menjadi semakin meningkat. Dengan 

kata lain ROA berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.  

  Menurut Stella (2009), Return on Asset (ROA) merupakan rasio antara laba setelah pajak 

terhadap total asset. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih 

setelah pajak dari total asset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio 

ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk 

menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dengan kata lain ROA akan berpengaruh positif 

terhadap harga saham perusahaan. Sehingga hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1 Diduga Return on Assets berpengaruh signifikan terhadap Price to book value 

Perusahaan. 

 

Pengaruh Return on Equity Terhadap Price to Book Value 

Wirawati (2008), didalam penelitian ini ditemukan bahwa return on equity berpengaruh 

signifikan terhadap price to book value, temuan ini semakin memperkuat teori yang menyatakan 

semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan semakin meningkatkan 

nilai buku saham. Peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan 

menciptakan sentimen positif pelaku pasar yang tentunya akan mendorong meningkatkan nilai 

buku saham. 

Liza (2007), didalam penelitiannya return on equity tidak berpengaruh terhadap price to 

book value, penyebabnya adalah adanya faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi 

price to book value, faktor tersebut dapat berupa elemen faktor makro yang meliputi inflasi, 

tingkat suku bunga, kondisi sosial, politik dan lain-lain. Dominannya pengaruh variabel tersebut 

disebabkan elemen faktor makro yang tidak dapat diukur dan diprediksi besarnya nilai 

perubahannya. Oleh sebab itu didalam penelitian ini diajukan sebuah hipotesis yang akan 

dibuktikan yaitu: 

H2 Diduga Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap Price to book value Perusahaan. 

 

Pengaruh Dividend Payout Ratio Terhadap Price to Book Value 

Hasil penelitian Wirawati (2008), mengungkapkan bahwa dividend payout berpengaruh 

positif terhadap price to book value. Meningkatnya nilai dividend payout mengindentifikasikan 
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naiknya nilai dividen tunai yang diterima investor. Meningkatkanya kemampuan perusahaan 

dalam membayarkan dividen tidak terlepas dari membaiknya kinerja keuangan yang dimiliki 

perusahaan, oleh sebab itu kepercayaan dan tingkat keyakinan pasar untuk berinvestasi dalam 

nilai rupiah yang lebih tinggi menjadi meningkat sehingga mengangkat nilai harga pasar saham 

yang mengidentifikasikan terjadinya peningkatan price to book value perusahaan. Oleh sebab itu 

peneliti tertarik untuk menyempurnakannya. Berdasarkan uraian ringkas tersebut maka diajukan 

sebuah hipotesis yang akan dibuktikan didalam penelitian ini yaitu: 

H3 Diduga Dividend Payout Ratio berpengaruh signifikan terhadap Price to book value 

Perusahaan 

 

Pengaruh Growth Terhadap Price to Book Value 

Penelitian Handoyo (2007), mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan 

implikasi dari berhasilnya aktifitas promosi yang dilakukan perusahaan. Meningkatnya laba yang 

dihasilkan perusahaan membuat perusahaan secara konsisten dapat menjaga kemakmuran share 

sholder sehingga akan memicu terjadi kenaikan harga pasar saham jauh melebihi nilai buku 

saham atau harga saham menjadi lebih tinggi dari nilai bahan pembuatnya. 

Pertumbuhan penjualan yang konsisten akan memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan laba yang dihasilkan perusahaan. Terus meningkatnya penjualan dan laba 

membuat  nilai buku ekuitas atau price to book value yang dihasilkan perusahaan akan 

mengalami penurunan, sehingga kemungkinan return yang akan diterima investor akan 

mengalami peningkatan (Wirawati , 2008). Berdasarkan kepada uraian ringkas tersebut maka 

diajukan sebuah hipotesis yang akan dibuktikan didalam penelitian ini yaitu: 

H4  Diduga Pertumbuhan (Growth) berpengaruh signifikan  terhadap Price to book value 

Perusahaan. 

 

Pengaruh ROA, ROE, DPR dan Growth Terhadap Price to Book Value 

Syamsuddin (2007:64), mendefinisikan Return on equity merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. 

Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik 

kedudukan pemilik perusahaan. 
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 Boediono (2004) dalam Rachmawati (2010), mengungkapkan dividend payout 

berpengaruh terhadap nilai price to book value. Slope yang terbentuk mempelihatkan semakin 

tingginya dividen yang dibagikan kepada investor akan meningkatkan price to book value. 

 Penelitian Handoyo (2007), mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan 

implikasi dari berhasilnya aktifitas promosi yang dilakukan perusahaan. Meningkatnya laba yang 

dihasilkan perusahaan membuat perusahaan secara konsisten dapat menjaga kemakmuran share 

sholder sehingga akan memicu terjadi kenaikan harga pasar saham jauh melebihi nilai buku 

saham atau harga saham menjadi lebih tinggi dari nilai bahan pembuatnya. Berdasarkan kepada 

uraian ringkas tersebut maka diajukan sebuah hipotesis yang akan dibuktikan didalam penelitian 

ini yaitu: 

H5 Diduga ROA, ROE, Dividend Payout Ratio, dan Growth berpengaruh signifikan  terhadap 

Price to book value Perusahaan. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2014. Karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selalu mempublikasikan laporan keuangnanya kepada Stakeholder sehingga peneliti 

dapat dengan mudah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan didalam penelitiaan ini. 

 Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode penyampelan bersasaran 

(purposive sampling) sehingga diperoleh sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. Adapun kriteria sampel perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 

pengambilan data dari tahun 2011 – 2014.  

b. Perusahaan –perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut telah 

mengeluarkan laporan keuangan  tahunan berturut-turut selama tahun 2011 – 2014. 

c. Perusahaan – perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut tidak 

mengalami kerugian selama tahun 2011 – 2014. 

d. Perusahaan – perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut 

mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang disajikan dalam mata uang Rupiah 
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e. Perusahaan yang membagikan dividen secara berturut-turut selama periode pengambilan 

sampel. 

f. Menghasilkan selisih pertumbuhan yang positif antara tahun berjalan dengan tahun 

sebelumnya selama tahun 2011 – 2014. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Descriptive normal 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 63 .02 46.63 5.9346 9.42597 

ROA 63 .02 .42 .1551 .09832 

ROE 63 .07 1.26 .2732 .26246 

DPR 63 .00 1.49 .4448 .30817 

GROWTH 63 .03 .29 .1435 .06709 

Valid N (listwise) 63     

 

 Pada tabel terlihat bahwa selama periode observasi terlihat nilai return on asset terendah 

sebesar 0,02, sedangkan selama periode observasi yaitu dari tahun 2011 – 2014 nilai return on 

asset tertinggi mencapai 0,42. Secara total selama periode observasi diketahui bahwa pada 

umumnya perusahaan yang dijadikan sampel memiliki rata-rata return on asset sebesar 0,1551 

dengan standar deviasi data sebesar 0,09832. 

 Return on equity terendah sebesar 0,07, sedangkan selama periode observasi yaitu dari 

tahun 2011 – 2014 nilai return on equity tertinggi mencapai 1,26. Secara total selama periode 

observasi diketahui bahwa pada umumnya perusahaan yang dijadikan sampel memiliki rata-rata 

return on equity sebesar 0,2732 dengan standar deviasi data sebesar 0,26246. 

Dividen merupakan salah satu tujuan dari pemegang saham untuk memutuskan 

berinvestasi, selama periode observasi data nilai dividend payout ratio terendah yang berhasil 

diperoleh mencapai 0,00 sedangkan nilai dividend payout ratio tertinggi yang dimiliki salah satu 

perusahaan adalah sebesar 1,49. Pada umumnya perusahaan yang dijadikan sampel mampu 

menghasilkan rata-rata dividend payout yang dipublikasikan perusahaan adalah sebesar 0,4448 

dengan standar deviasi sebesar 0,30817. 
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Salah satu indikator yang menunjukan peningkatan kinerja keuangan sebuah organisasi adalah 

meningkatnya pertumbuhan profit, sepanjang tahun 2011 – 2014 terlihat terjadi penurunan 

pertumbuhan penjualan yang dihasilkan salah satu perusahaan sampel yaitu sebesar 0,03 

penurunan pertumbuhan juga di iringi dengan peningkatan pertumbuhan laba tertinggi yaitu 

mencapai 0,29. Rata rata perusahaan yang dijadikan sampel rata-rata memiliki pertumbuhan laba 

sebesar 0,1435 yang menghasilkan standar deviasi sebesar 0,06709. 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi secara normal 

atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu 

arah. 

Uji Normalitas setelah Outlier 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 63 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.95998923 

Most Extreme Differences Absolute .102 

Positive .089 

Negative -.102 

Test Statistic .102 

Asymp. Sig. (2-tailed) .170
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa setelah dilakukan outlier diketahui 

nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0,102 dan signifikan 0,170. Karena signifikan 0,170 > 0,05 

maka data dinyatakan berdistribusi normal 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar varibel 

independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah 
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tidak adanya multikolinearitas. Deteksi dilakukan dengan menihat nilai VIF (Variabel Inflation 

Factor). Pada umumnya jika nilai tolerance ≥ 0,10 variance influence factor (VIF) ≤ 10, maka 

variabel tersebut dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Hasil output uji multikolinearitas 

sebagai berikut 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Const

ant) 
-1.437 .798  -1.799 .077   

ROA -33.557 6.765 -.350 -4.961 .000 .150 6.679 

ROE 45.798 2.641 1.275 17.339 .000 .138 7.256 

DPR .900 1.029 .029 .874 .386 .658 1.519 

GRO

WTH 
-2.341 3.952 -.017 -.592 .556 .942 1.061 

a. Dependent Variable: PBV 

 

diketahui bahwa nilai VIF untuk ROA, ROE, DPR, dan GROWTH memiliki nilai tolerance ≥ 

0,10 dan VIF ≤ 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya 

masalah multikolinearitas. 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang 

harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (uji 

DW) dengan ketentuan menurut Jonathan Sarwono (2015) sebagai berikut : 

a. Angka DW dibawah -2, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terjadi autokorelasi. 

b. Angka DW diantara -2 sampai +2, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada 

autokorelasi. 

c. Angka DW diatas +2, maka tidak menghasilkan keputusan yang pasti. 
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Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .978
a
 .957 .954 2.02645 1.606 

a. Predictors: (Constant), GROWTH, DPR, ROA, ROE 

b. Dependent Variable: PBV 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,606 

karena nilai DW berada diantara -2 - +2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

autokorelasi. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual 

pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

masalah heteroskedastisitas. Pengujian ini menggunakan uji Spearman’s rho yaitu 

mengkorelasikan nilai residual (Unstanrdized residual) dengan masing – masing variabel 

independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05, maka pada model regresi terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Correlations 

 

Unstandardiz

ed Residual ROA ROE DPR GROWTH 

Spearman'

s rho 

Unstandardi

zed Residual 

Correlation Coefficient 1.000 -.021 -.192 .018 -.005 

Sig. (2-tailed) . .868 .132 .891 .969 

N 63 63 63 63 63 

ROA Correlation Coefficient -.021 1.000 .889
**
 .152 .182 

Sig. (2-tailed) .868 . .000 .234 .153 

N 63 63 63 63 63 

ROE Correlation Coefficient -.192 .889
**
 1.000 .186 .216 

Sig. (2-tailed) .132 .000 . .144 .090 

N 63 63 63 63 63 

DPR Correlation Coefficient .018 .152 .186 1.000 -.088 

Sig. (2-tailed) .891 .234 .144 . .494 
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N 63 63 63 63 63 

GROWTH Correlation Coefficient -.005 .182 .216 -.088 1.000 

Sig. (2-tailed) .969 .153 .090 .494 . 

N 63 63 63 63 63 

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

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui korelasi antara ROA, ROE, DPR, dan GROWTH dengan 

Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah masing – masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif. 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.437 .798  -1.799 .077 

ROA -33.557 6.765 -.350 -4.961 .000 

ROE 45.798 2.641 1.275 17.339 .000 

DPR .900 1.029 .029 .874 .386 

GROWTH -2.341 3.952 -.017 -.592 .556 

a. Dependent Variable: PBV 

 

Berdasarkan hasil uji diatas maka dapat disusun suatu persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : 

Y = a + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3+ β4 X4+ e  

Y = -1,437 - 33,557 x1 + 45,798 x2 + 0,900 x3 - 2,341 x4 + e 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 



 

17 

 

- Konstanta sebesar -1,437 ; artinya jika ROA (X1), ROE (X2), DPR (X3), DAN 

GROWTH (X4) nilainya adalah 0, maka nilai PBV (Y) nilainya adalah 1,437 

- Koefisien regresi variabel ROA (X1) sebesar - 33,557 ; artinya jika ROA mengalami 

kenaikan 1% , maka PBV akan mengalami penurunan sebesar 33,557 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

- Koefisien regresi variabel ROE (X2) sebesar 45,798 ; artinya jika ROE mengalami 

kenaikan 1% , maka PBV akan mengalami kenaikan sebesar 45,798 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

- Koefisien regresi variabel DPR (X3) sebesar 0,900  ; artinya jika DPR mengalami 

kenaikan 1% , maka PBV akan mengalami kenaikan sebesar 0,900  dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

Koefisien regresi variabel GROWTH (X4) sebesar - 2,341 ; artinya jika GROWTH 

mengalami kenaikan 1% , maka PBV akan mengalami penurunan sebesar 2,341 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

 

Hasil Uji t Statistik 

Menurut Duwi Prayitno (2010 : 59), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variable depeden (Y). Jika 

probabilitas > 0.05 maka Ho diterima Ha ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

fundamental berpengaruh signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

Adapun kriteria Pengujiannya adalah : 

Ho diterima jika -t hitung > –t tabel  atau t hitung < t table 

Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t table 

Uji T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.437 .798  -1.799 .077 

ROA -33.557 6.765 -.350 -4.961 .000 

ROE 45.798 2.641 1.275 17.339 .000 

DPR .900 1.029 .029 .874 .386 
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GROWTH -2.341 3.952 -.017 -.592 .556 

a. Dependent Variable: PBV 

 

 

Hasil analisis regresi dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel 

independen : Return on Asset (ROA) 0,000 ; Return on Equity (ROE) 0,000 ; Dividend 

Payout Ratio (DPR) 0,386 ; Growth 0,556. 

 

Hasil Uji F-Statistik 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable independen (X1, X2, …. Xn) secara 

bersama – sama berpengaruh secara  signifikan terhadap variable (Y) [Duwi Prayitno 

(2010 : 67)]. Jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0.05 maka hipotesis alternatif tidak 

dapat ditolak atau > 0.05 maka variabell independen secara statistic mempengaruhi 

veriabel dependen secara bersama- sama. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

Ho diterima bila F Hitung < F tabel 

Ho ditolak bila F hitung > F tabel  

Tabel 4.12 

Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5270.462 4 1317.615 320.861 .000
b
 

Residual 238.177 58 4.106   

Total 5508.638 62    

a. Dependent Variable: PBV 

b. Predictors: (Constant), GROWTH, DPR, ROA, ROE 

 

 Dari hasil analisis regresi diatas, di dapat F hitung sebesar 293,193 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Menentukan F tabel menggunakan tingkat keyakinan 95%, α = 5 %, df 1 

(jumlah variabel – 1) atau 5-1=4 dan df 2 (n-k-1) atau 63 – 4 – 1= 58 (n adalah jumlah kasus dan 

k adalah jumlah variabel independen), hasil yang diperoleh untuk F tabel pada tabel statistik 

sebesar 2,531. Dari uji F diatas, diperoleh F hitung sebesar 320,861 > 2,531  dan Ho ditolak 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama variabel ROA (X
1
), ROE (X

2
), DPR 

(X
3
) dan GROWHT (X

4
) berpengaruh signfikan terhadap PBV (Y). 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi (R2) adalah sebagai 

berikut:  

1) Nilai R2 harus berkisar 0 sampai 1  

2) Blia R2 = 1 berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen 

menjelaskan variable dependen.  

3) Bila R2 = 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen 

terhadap variable dependen. 

Koefisien Determinasi Adjusted R Square dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.13 

Uji Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .978
a
 .957 .954 2.02645 

a. Predictors: (Constant), GROWTH, DPR, ROA, ROE 

 

Pada tabel diatas, nilai  Adjusted R Square sebesar 0,954 atau (95,4%) hal ini 

menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (ROA, ROE, DPR 

dan GROWTH) terhadap dependen (PBV) sebesar 95,4%, sedangkan sisanya 4,6% dipengaruhi 

atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

2. Return on Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

3. Dividend Payout Ratio (DPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Price to Book Value 

(PBV). 
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4. Growth tidak berpengaruh signifikan terhadap Price to Book Value (PBV). 

5. Variabel independen dilihat dari uji F secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

Price to Book Value (PBV). 

6. Nilai R
2
 (Adjust R Square) atau koefisien determinasi adalah 0,954 atau (95,4%) hal ini 

menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variable independen yakni (ROA, 

ROE, DPR dan GROWHT) terhadap variable dependen yaitu (PBV) sebesar 95,4%, 

sedangkan sisanya 4,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa selama dilakukan pembuatan skripsi ini peneliti merasakan 

adanya sejumlah kekurangan dan kelemahan sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh 

di dalam penelitian ini. Secara umum keterbatasan di dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jumlah sampel perusahaan yang digunakan masih terlalu kecil dan belum menunjukan 

jumlah populasi yang sesungguhnya. 

2. Masih terdapatnya sejumlah variabel yang juga mempengaruhi price to book value yang 

tidak digunakan di dalam penelitian ini, seperti likuiditas, activity dan berbagai variabel 

lainnya. 

 

Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen pada perusahaan lain yang belum diketahui berapa besar luas pengaruh 

variabel independen terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti perusahaan yang tidak terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Bagi peneliti selanjutnya, yang menggunakan variabel yang sama dalam penelitian ini, 

hendaknya menggunakan perhitungan yang lain dalam mengukur masing-masing variabel 

independen atau menggunakan variabel lainnya yang belum digunakan dalam penelitian 

sebelumnya. 
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