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ABSTRACT 

This research has purpose to determine the effect profitability, capital structure and dividend policy 
on firm value proxied by PBV (Price to Book Value). The sample selection using purposive sampling 
method with a total sample of 4 BUMN Karya companies, 1 subsidiary of BUMN Karya company 
and 1 infrastructure management company (Jasa Marga) listed on the BEI 2014-2017 period. 

 

The data used is secondary data in the form of annual reports obtained from publication reports on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX). The analysis technique used in this research is panel data with 
the program Eviews 9. The hypothesis in this research is based on previous research and various 
other supporting theories.The results of this study indicate that profitability (ROE) have no significant 
effect on firm value (PBV), capital structure (DER) have significant effect on firm value (PBV), and 
dividend policy (DPR) have no significant effect on firm value (PBV). 

Keywords : Profitability, Capital Structure, Dividend Policy, Firm Value. 
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PENDAHULUAN 

Suatu negara dapat dilihat apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara 
berkembang yaitu salah satunya dilihat melalui pembangunan infrastruktur negara tersebut. Menurut 
data yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
tahun 2014 sebesar 5,02%, tahun 2015 sebesar 4,80%, dan tahun 2016 sebesar 5,02%. Sumber 
pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya berasal dari sektor konstruksi sebesar 10,38% di 
tahun 2016.  

Pertumbuhan ekonomi yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak didukung 
ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu infrastruktur merupakan kunci bagi 
pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan (Alexander, 2017). Dengan adanya 
pemerataan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk tahun 2018 
sebesar Rp. 410,7 triliun. Pada tahun 2017 anggaran infrastruktur sebesar Rp. 388,3 triliun. 
Meningkat dari tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp. 256,1 triliun dan Rp. 269,1 triliun. Sedangkan 
pada tahun 2014 ke 2015 meningkat cukup signifikan sebesar 14,2%. Dengan adanya peningkatan 
anggaran infrastruktur yang cukup signifikan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 menunjukkan 
bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia sehingga pembangunan 
terus dilakukan setiap tahunnya.  

Pemerintah menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan BUMN dan bukan perusahaan 
swasta dalam pembangunan infrastruktur menjadi syarat penting, mengingat bahwa BUMN dapat 
mengejar ketertinggalan terhadap pembangunan-pembangunan infrastruktur dan mempercepat 
pembangunan. Selain itu, porsi BUMN masih menjadi mayoritas, sekaligus menjadi pemain utama 
dalam proyek-proyek infrastruktur dikarenakan pendanaan masih menjadi dilema bagi pihak swasta 
untuk menjadi pemain utama dalam proyek infrastruktur. Dalam hal ini, pihak swasta membutuhkan 
pendanaan proyek yang pasti. Sedangkan proyek infrastruktur sendiri masih membutuhkan 
berbagai subsidi silang mengingat keterbatasan APBN. Sehingga pemerintah memilih perusahaan 

BUMN dikarenakan dapat dilakukan cross subsidi (Jawapos, 2018).  

Selain dapat menguntungkan perusahaan-perusahaan BUMN karya, anak perusahaan 
BUMN karya dan perusahaan pengelola infrastruktur, juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
Suatu perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mencapai suatu keberhasilan sehingga dapat 
bersaing dengan perusahaan lainnya di pasar. Menurut Meidiawati (2016) nilai perusahaan adalah 
tentang seberapa besar perusahaan dihargai oleh investor dan pasar.  

Salah satu indikator untuk melihat nilai perusahaan ialah melalui harga pasar saham. Nilai 
perusahaan dapat dilihat melalui Price Book to Value (PBV). Menurut Brigham & Houston (2011) 

Price Book to Value (PBV) adalah perbandingan harga saham dengan nilai buku per lembar saham.  

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan. Profitabilitas menjadi alat ukur kinerja perusahaan yang bisa dilihat dari laba yang 
dihasilkan. Apabila suatu perusahaan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan dari tahun ke 
tahun selanjutnya maka, itu bisa menjadi gambaran untuk investor-investor bahwa perusahaan 
tersebut memiliki kinerja yang baik dan investor-investor tersebut juga menjadi tertarik untuk 
berinvestasi di perusahaan tersebut yang akan meningkatkan harga saham dan juga dapat 
meningkatkan nilai perusahaan  (Rachmawati, 2017).   

Selain rasio profitabilitas, juga terdapat rasio capital structure (struktur modal) yang menjadi 
salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Husnan & Pudjiastuti (2015) 
struktur modal terbaik adalah struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau 
harga saham, sehingga perusahaan yang memiliki struktur modal yang baik akan mampu 
meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal mencerminkan bagaimana perusahaan mendanai 
kegiatan operasinya. 

Nilai perusahaan juga dapat dilihat dari kemampuan membayarkan dividen. Harga saham 
dapat dipengaruhi besarnya dividen. Harga saham cenderung tinggi ketika dividen yang dibayarkan 
tinggi, sehingga nilai perusahaan juga tinggi, begitu juga sebaliknya (Jusriani, 2013). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Meidiawati (2016) membuktikan bahwa profitabilitas yang 
dihitung dengan menggunakan Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Sementara menurut Dwi Utami et al. (2017) menyatakan hal yang berbeda bahwa 
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Dwi 
Utami et al. (2017) menunjukkan hasil bahwa struktur modal terhadap nilai perusahaan berpengaruh 
positif dan signifikan. Hasil penemuan Prastuti dan Sudiartha (2016) mengenai pengaruh dividend 
policy (kebijakan dividen) dengan nilai perusahaan dimana kebijakan dividen positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Meidiawati (2016: p. 1) menyatakan tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014 – 
2017?  

2. Apakah capital structure memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014 – 
2017? 

3. Apakah dividend policy memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014 – 
2017? 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN 
karya dan pengelola infrastruktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014 – 2017. 

2. Mengetahui pengaruh positif capital structure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014 – 
2017.  

3. Mengetahui pengaruh positif dividend policy terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN 
karya dan pengelola infrastruktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014 – 2017.  

 

LANDASAN TEORI 

Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal atau signalling theory menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh 
manajemen perusahaan yang memberikan informasi kepada investor tentang bagaimana 
manajemen menilai prospek suatu perusahaan. Modigliani dan Miller (MM) dalam Brigham & 
Houston (2011) mengasumsikan bahwa investor dan manajer memiliki kesamaan informasi 
mengenai prospek suatu perusahaan. Pada kenyataannya, manajer seringkali memiliki informasi 
yang lebih baik daripada investor. Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana manajer 
memberikan sinyal kepada investor untuk mengurangi asimetri informasi melalui laporan keuangan. 
Teori sinyal memiliki pengaruh yang penting terhadap capital structure yang optimal, sehingga 
muncul dua perspektif manajer yaitu prospek perusahaan akan menguntungkan dan tidak 

menguntungkan.  

Capital structure yang berhubungan dengan penggunaan utang merupakan sinyal bagi 
investor bahwa kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang akan 
menguntungkan. Investor akan mengharapkan perusahaan dengan prospek yang menguntungkan 
untuk menghindari penjualan saham dan memilih untuk menghimpun modal baru dengan 
menggunakan utang (Brigham & Houston, 2011). Teori sinyal menurut MM dalam Brigham & 
Houston (2011) berhubungan pula dengan kebijakan dividen suatu perusahaan. Kenaikan dividen 
diekspektasikan sebagai sebuah sinyal bagi investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan 
laba yang baik di masa depan. Perusahaan yang melakukan pembagian dividen akan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan melalui kemakmuran para pemegang saham.  
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Teori Keagenan (Agency Theory) 

Bagi perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (terlebih untuk yang telah terdaftar di 
pasar modal), seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut 
juga sebagai agent) dengan pemilik perusahaan (atau pemegang saham, disebut juga sebagai 
principal). Di samping itu, untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, tanggung jawab 
pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya, apabila perusahaan mengalami 
kebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) yang telah disetorkan oleh para pemilik perusahaan 
mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup 
kerugian tersebut. Dengan demikian memungkinkan munculnya masalah-masalah yang disebut 
sebagai masalah-masalah keagenan (agency problems) (Husnan & Pudjiastuti, 2015).  

Ketika terjadi agency problems maka akan muncul agency costs. Agency costs merupakan 
biaya yang timbul akibat penggunaan utang perusahaan. Ketika perusahaan mengalami agency 
problems berarti bahwa penggunaan utang perusahaan merugikan kreditur, karena kemungkinan 
dana utang tersebut digunakan untuk investasi dengan tingkat risiko yang tinggi, sedangkan ketika 
risiko tinggi, keuntungan kreditur tidak semakin tinggi (karena keuntungan yang diterima adalah 
keuntungan tetap). Untuk meminimalisasi risiko tersebut, kreditur memberikan kontrak perjanjian 
yang berisi batasan tertentu, seperti batasan pembagian dividen (Sjahrial, 2007). Jadi, dengan 
adanya pembatasan pembagian dividen akibat adanya agency problems tersebut, maka investor 
akan cenderung lebih memilih perusahaan yang memiliki tingkat utang nya lebih rendah, karena 
perusahaan juga memiliki risiko yang lebih minim untuk terjadinya agency problems tersebut dan 
pembagian dividen akan lebih stabil. Dividen yang stabil menjadi daya tarik tersendiri bagi investor 
untuk berinvestasi dan mempengaruhi nilai perusahaan.  

 

Nilai Perusahaan  

Menurut Widyaningsih et al. (2017) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap 
tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang 
tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar 
percaya terhadap perusahaan yang akan diinvestasikannya tidak hanya pada kinerja perusahaan 

saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.  

Menurut Brigham & Houston (2011) rumus nilai perusahaan dapat dijabarkan sebagai 
berikut:  

PBV =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 
 

 

Profitabilitas 

Menurut Prihadi (2010) yang terdapat pada penelitian Hidayat, 2017) profitabilitas adalah 
kemampuan menghasilkan laba. Dari rasio profitabilitas dapat diketahui bagaimana tingkat 
profitabilitas perusahaan. Setiap perusahaan menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Untuk 
dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan 
(profitable).  

Pada penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return On Equity (ROE). ROE 
menurut Keown et al. (2015) adalah tingkat pengembalian atas ekuitas perusahaan, dengan rumus 
sebagai berikut : 

ROE =
Laba bersih

Ekuitas saham biasa
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Capital Structure (Struktur Modal) 

Menurut Brigham & Houston (2006) struktur modal adalah bauran dari hutang, saham 
preferen, dan saham biasa”. Sedangkan Husnan & Pudjiastuti (2006) yang dilakukan pada penelitian 
Febriana et al. 2016) struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing 
dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan masalah penting dalam pengambilan keputusan 

mengenai pembelanjaan perusahaan.  

Terdapat beberapa teori pada struktur modal, yaitu Modigliani-Miller (MM) Theory,  dan 
Pecking Order Theory. Pada penelitian ini struktur modal diukur dengan menggunakan Debt to 
Equity Ratio. Menurut Husnan & Pudjiastuti (2015) Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio 
yang menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. Dinyatakan dalam rasio 
sebagai berikut : 

Debt to Equity Ratio =
Total kewajiban 

Modal sendiri
 

 

Dividend Policy (Kebijakan Dividen) 

Menurut Sudana (2011) yang dilakukan pada penelitian Wahyudi et al. (2016) Deviden 
adalah laba setelah pajak yang dibagikan kepada pemilik dan pemegang saham. Kebijakan deviden 
sering dianggap sebagai bagian dari keputusan pembelanjaan, khususnya pembelanjaan internal. 
Hal ini terjadi karena besar kecilnya deviden yang akan dibayarkan atau dibagikan akan 
mempengaruhi sumber dana internal perusahaan, yaitu laba ditahan. 

 Ada beberapa teori dari preferensi investor tentang pembayaran dividen, yaitu teori 
ketidakrelevanan dividen (Dividend Irrelevance Theory), Bird in the Hand Theory, teori preferensi 
pajak, dan teori “Clientele Effect”.  

Pengukuran yang kebijakan dividen yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan 
dividend payout ratio. Rumus dividend payout ratio adalah sebagai berikut : (Brigham & Houston, 
2006).  

Dividen Payout Ratio =
Dividen per lembar saham (DPS)

Pendapatan per lembar saham (EPS)
 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Sumber : olahan penulis 
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Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Hubungan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan  

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin 
besar pula kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya, dan hal ini berdampak pada 
kenaikan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mayogi & Fidiana (2016), variabel 
profitabilitas yang diukur menggunakan Return on Equity (ROE) menyatakan bahwa berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan begitu dapat dibuat hipotesa sebagai 

berikut : 

H1 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 

Hubungan Capital Structure terhadap Nilai Perusahaan  

Capital Structure (Struktur modal) merupakan pembiayaan permanen yang terdiri dari modal 
pemegang saham, hutang jangka panjang, dan saham preferen. Perusahaan tidak mungkin 
menggunakan seluruh hutang dalam struktur modalnya karena dapat beresiko tinggi, dimana 
perusahaan harus membayar bunga ditambah jika apabila keadaan ekonomi perusahaan yang 
sedang tidak baik (Deli, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Prastuti & Sudiartha (2016) dengan 
mengukur struktur modal menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan bahwa variabel 
tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan begitu dapat 
disimpulkan hipotesa sebagai berikut : 

H2 = Capital structure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.   

 

Hubungan Dividend Policy terhadap Nilai Perusahaan 

           Dividend policy (kebijakan dividen) merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh 
perusahaan pada akhir tahun akan ditahan untuk menambahkan modal guna pembiayaan investasi 
di masa yang akan mendatang atau dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen 
(Hidayat, 2017). Prastuti & Sudiartha (2016) dalam penelitiannya yang diukur menggunakan 
Dividend Payout Ratio (DPR) menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan.. Dengan begitu dapat dibuat hipotesa sebagai berikut : 

H3 = Dividend policy berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah profitabilitas, capital structure, dan dividend 
policy berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengujian  yang dilakukan berdasarkan data 
sekunder dengan jenis data panel. Alasan penulis menggunakan data panel, karena informasi yang 
didapat lebih informatif, dan bervariasi dibandingkan hanya data cross section atau time series saja 
(Gujarati, 2003; dalam Ghozali, 2013). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahan 
BUMN karya, anak perusahaan BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indoneisa (BEI) periode 2014 sampai 2017.  
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Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel eksogen yang diproksikan dengan Return on Equity 
(ROE), Debt to Equity Ratio (DER), dan Dividend Payout Ratio (DPR). Penelitian ini menggunakan 
1 variabel endogen yang di proksikan dengan Price to Book Value (PBV) dengan jangka waktu 
penelitian 2014-2017.  

 
Metode Pengambilan Sampel  

          Penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sampel 
merupakan perusahaan BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang telah go-public di Bursa Efek 
Indonesia pada periode penelitian, anak perusahaan BUMN karya di bidang infrastruktur yang telah 
go-public di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian, sebagian besar kepemilikan sahamnya 
dimiliki oleh pemerintah, tersedia data laporan keuangan selama periode 2014-2017, dan 
perusahaan BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang diteliti masih beroperasi selama periode 
2014-2017. Dengan jumlah 6 perusahaan yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT 
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), dan 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), serta anak perusahaan BUMN karya yaitu Wika Beton 
(Persero) Tbk. (WTON) dan perusahaan pengelola infrastruktur yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 

(JSMR)    

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel dependen (Variabel Y) dalam penelitian ini adalah aspek nilai perusahaan yang diukur 
dengan PBV. Hasil perhitungan harga pasar saham terhadap nilai buku saham menunjukkan 
perbandingan antara kinerja saham perusahaan di pasar saham dengan nilai bukunya.  Semakin 
tinggi Price Book Value (PBV) yang dihasilkan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan di masa 
mendatang dinilai semakin prospektif oleh investornya (Warsono, 2003; dalam Mayogi & 
Fidiana, 2016).  

2. Variabel independen (Variabel X) dalam penelitian ini adalah Profitabilitas diukur dengan 
menggunakan ROE, struktur modal diukur dengan menggunakan DER dan kebijakan dividen 
dengan menggunakan DPR.  

a. Profitabilitas adalah kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi rasio ROE berarti semakin tinggi laba yang dihasilkan 
oleh sebuah perusahaan. Tingginya laba perusahaan yang diperoleh, dapat memberikan suatu 
prospek perusahaan yang baik kedepannya nanti. Terdapat dua jenis rasio yang mengukur 
profitabilitas. Menurut Kasmir (2008; dalam Mayogi & Fidiana, 2016) ROE merupakan rasio 
antara tingkat pengembalian terhadap ekuitas perusahaan.  

b. Menurut Husnan & Pudjiastuti (2015) mendefinisikan struktur modal sebagai perbandingan 
antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Rasio yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER). Menurut Husnan & Pudjiastuti (2015) 
DER merupakan rasio antara hutang terhadap modal sendiri. 

c. Menurut Mayogi & Fidiana (2016) kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan apakah 
laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen 
atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan 
datang. Kebijakan dividen perusahaan dapat dilihat dari nilai Dividen Payout Ratio (DPR). 
Menurut Brigham & Houston (2011; dalam Mayogi & Fidiana, 2016) DPR merupakan rasio 
antara dividen yang dibagikan perusahaan terhadap laba bersih yang dihasilkan perusahaan.   

 

Teknik Analisis Data 

Model Regresi Linier Berganda  

          Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variable 
independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2013). Tujuan dari analisis ini untuk 
mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-
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masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 
variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Mayogi 
& Fidiana, 2016). Dalam penelitian ini analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui atau 
memperoleh gambaran mengenai pengaruh profitabilitas (ROE), capital structure (DER) dan 
dividend policy (DPR), terhadap nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan BUMN karya dan 
pengelola infrastruktur di Bursa Efek Indonesia. Pengujian analisis linier berganda dilakukan dengan 
bantuan program komputer EViews. 

 

Uji Data Panel  

Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan Ordinary 
Least Square/OLS (common effect), pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pendekatan efek acak 
(random effect) (Winarno, 2015).  

             Uji Chow untuk menentukan memiilih antara common effect atau fixed effect. Sedangkan 
Uji Hausman merupakan uji statistik untuk memilih apakah menggunakan model fixed effect atau 
random effect. 

 

Uji Asumsi Klasik  

Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear Unbiased Estimator 
(BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan metode Ordinary Least Square (OLS) atau 
pangkat kuadrat terkecil biasa. Model regresi dikatakan BLUE apabila tidak terdapat Autokorelasi, 
Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Normalitas.  

Uji asumsi klasik terdiri dari 4 pengujian, yaitu Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji 
Heteroskedastisitas,  dan Uji Multikolonieritas (Winarno, 2015). 

 

Uji Hipotesis 

            Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan masing-masing variabel profitabilitas, 
capital structure, dan dividend policy secara individu terhadap nilai perusahan. Secara statistic, 
setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t dan koefisien determinasi (R²).  

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Analisis Statistik Deskriptif  
 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 PBV  ROE DER DPR 

Mean  2.630833 19.22250 95.22375 0.222083 

Median 2.265000 16.69500 3.325000 0.210000 

Maximum  7.230000 42.10000 511.3100 0.370000 

Minimum  0.950000 6.450000 0.600000 0.090000 

Std Dev.  1.517730 9.434080 134.4637 0.081826 

Observation  24 24 24 24 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, 
seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.1 nilai maksimum PBV sebesar 7.230000 dimiliki oleh 
perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. pada tahun 2014 sedangkan untuk nilai 
minimum PBV sebesar 0.950000 dimiliki oleh perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. pada 
tahun 2017. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai perusahaan 
yang tinggi diantara perusahaan lain yang diteliti selama periode penelitian, sedangkan nilai 
minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai perusahaan yang paling rendah 
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dibandingkan seluruh perusahaan yang menjadi objek penelitian selama periode penelitian. 
Sementara itu, nilai standar deviasi untuk price to book value adalah sebesar 1.517730 atau lebih 
kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 2.630833 yang menunjukkan bahwa PBV 
telah terdistribusi dengan baik. 

  Nilai terendah atau nilai minimum untuk profitabilitas adalah perusahaan PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk. pada tahun 2016 dengan nilai minimum sebesar 6.450000. Sedangkan untuk nilai 
tertinggi terdapat pada perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. pada tahun 2017 dengan nilai 
maksimum sebesar 42.10000. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 
menghasilkan laba paling banyak dibandingkan dengan perusahaan lain, dan nilai minimum 
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut paling sedikit dalam menghasilkan laba. Sementara itu, 
nilai standar deviasi untuk return on equity adalah sebesar 9.434080 atau lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 19.22250 yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang 
diproksikan dengan return on equity telah terdistribusi dengan baik.  

  Seperti yang tampak dalam tabel 4.1 variabel struktur modal memiliki nilai maksimum untuk 
DER sebesar 511.3100 yang dimiliki oleh perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 
pada tahun 2014 dan untuk nilai minimum DER sebesar 0.600000 dimiliki oleh perusahaan PT Adhi 
Karya (Persero) Tbk. pada tahun 2015. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 
memiliki nilai debt to equity ratio perusahaan yang tertinggi dibandingkan dengan perusahaan 
lainnya, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai debt to 
equity ratio perusahaan yang terendah dibandingkan perusahaan lainnya.  Sementara itu, nilai 
standar deviasi untuk debt to equity ratio adalah sebesar 134.4637 atau lebih besar dibandingkan 
dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 95.22375 yang menunjukkan bahwa capital structure yang 
diproksikan dengan debt to equity ratio memiliki sebaran variabel yang besar (pergerakan 
naik/turunnya besar).  

Pada tabel 4.1 variabel kebijakan dividen memiliki hasil nilai terendah atau nilai minimum 
untuk kebijakan dividen sebesar 0.090000 yang dimiliki oleh perusahaan PT Adhi Karya (Persero) 
Tbk. pada tahun 2015, dan untuk nilai tertinggi atau nilai maksimum sebesar 0.370000 dimiliki oleh 
perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. pada tahun 2014. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 
perusahaan tersebut memiliki deteksi kebijakan dividen terbesar dibandingkan dengan 
perusahaaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum 
menunjukkan bahwa perusahaan memiliki deteksi kebijakan dividen terkecil dibandingkan dengan 
perusahaan-perusahaan lainnya. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk dividend payout ratio 
adalah sebesar 0.081826 atau lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sebesar 0.222083 yang 
menunjukkan bahwa dividend policy yang diproksikan dengan dividend payout ratio telah 
terdistribusi dengan baik.  

 

Uji Data Panel  

Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis antara model common 
effect, fixed effect, atau random effect yang dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman.  

Uji Chow  

Tabel 4.2. Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section F 1.352976 (5,15) 0.2961 

Cross-section Chi-square 8.933937 5 0.1117 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

Uji chow dilakukan untuk mengetahui apakah pendekatan yang digunakan adalah common 
effect atau fixed effect. Jika nilai probabilitas Chi Square > 0.05 maka model yang digunakan adalah 
model common effect. Tetapi, apabila nilai probabilitas Chi Square < 0.05 maka model yang 
digunakan adalah model fixed effect. Jika tidak ditemukan nilai probabilitas sesuai ketentuan 
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tersebut maka lanjut dengan melakukan uji hausman untuk menentukan model apa yang digunakan, 

apakah random effect atau fixed effect (Widarjono, 2009).  

Berdasarkan pada tabel 4.2 yang tertera di atas adalah bahwa nilai dari probabilitas dari Chi-
square adalah sebesar 0.1117. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Chi-square > 0.05 atau 
0.1117 > 0.05 yang berarti model yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian adalah model 

common effect. Sehingga penelitian ini tidak dilanjutkan ke Uji Hausman.  

 

Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2 
dan probabilitas di atas 0.05 atau 5%. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual 
hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal 
merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel (Winarno, 2015).  

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 9, seperti yang tampak pada 
gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah terdistribusi dengan normal. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2 yaitu sebesar 0.653901 dan probability yang 
lebih besar dari 5% yaitu 0.721119. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah 
terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 24.  

 

Uji Autokorelasi  

Tabel 4.3.  Hasil Uji Autokorelasi 

F-Statistic 0.481279 Prob. F(2,9) 0.6257 

Obs*R-squared 1.218264 Prob. Chi-Square(2) 0.5438 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan antara residual satu 
observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan Uji Breusch-Godfrey atau nama lainnya adalah Uji Lagrange-Multiplier. Ketentuan 
yang ditetapkan dalam pengujian ini adalah apabila nilai probability Chi-square > 0.05 maka tidak 
mengalami autokorelasi (Winarno, 2015). 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang tampak disajikan pada 
tabel 4.3 bahwa probability pada model penelitian sebesar 0.5438 yang artinya bahwa probabilitiy 
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Chi-square > 0.05 atau 0.5438 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak 

mengalami autokorelasi.   

 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

F-statistic  0.194363  Prob. F(3,20) 0.8990 

Obs*R-squared  0.679884 Prob. Chi-Square(3) 0.8779 

Scaled explained SS 0.419933 Prob. Chi-Square(3) 0.9361 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018  

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji white. Ketentuan yang 
ditetapkan ialah apabila nilai probability Chi-square > 0.05 maka tidak mengalami 
heteroskedastisitas (Winarno, 2015).  

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software Eviews 9 sebagaimana 
yang telah terlampir pada tabel 4.4, bahwa probability Chi-square sebesar 0.8779. Nilai ini jauh lebih 
besar dari 5% (0.05), yang mengindikasi bahwa data tidak mengandung masalah 
heteroskedastisitas.  

 

Uji Multikolinieritas  

Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinieritas 

 ROE DER DPR 

ROE 1.000000 0.410027 -0.336557 

DER 0.410027 1.000000 -0.015272 

DPR -0.336557 -0.015272 1.000000 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar variabel 
independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak 
boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah 
dengan menggunakan correlation matrix. Ketentuan nya apabila koefisien antar variabel kurang dari 
0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikolinieritas 

(Widarjono, 2009). 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien korelasi. Hasil 
yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.85, 
artinya tidak ada unsur multikolinieritas di dalam penelitian ini.  

 

Uji Model Regresi Linier Berganda 

Berikut ini adalah hasil dari regresi linier berganda data panel dengan menggunakan alat 
statistik Eviews 9 yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen, yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 4.6. Hasil Model Regresi Linier Berganda 

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.542112 1.056793 0.512978 0.6136 

ROE 0.019229 0.030565 0.629128 0.5364 

DER 0.006800 0.002020 3.366981 0.0031 

DPR 4.825088 3.214496 1.501041 0.1490 

R-squared  0.478229 Mean dependent var 2.630833 

Adjusted R-squared 0.399963 S.D. dependent var 1.517730 

S.E. of regression 1.175664 Akaike info criterion 3.312555 

Sum squared resid 27.64373 Schwarz criterion 3.508898 

Log likelihood -35.75066 Hannan-Quinn criter 3.364645 

F-statistic 6.110333 Durbin Watson stat 2.112523 

Prob(F-statistic) 0.004009   

 Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

Berdasarkan pada tabel 4.6 yang tertera sebelumnya, bahwa dari hasil regresi linier 

berganda data panel model penelitian yang di dapat adalah sebagai berikut :  

PBVit = 0.542112 + 0.019229 ROEit + 0.006800 DERit + 4.825088 DPRit + εit    

 

Uji Koefisien Determinasi  

Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

R-squared  0.478229 Mean dependent var 2.630833 

Adjusted R-squared 0.399963 S.D. dependent var 1.517730 

S.E. of regression 1.175664 Akaike info criterion 3.312555 

Sum squared resid 27.64373 Schwarz criterion 3.508898 

Log likelihood -35.75066 Hannan-Quinn criter 3.364645 

F-statistic 6.110333 Durbin Watson stat 2.112523 

Prob(F-statistic) 0.004009   

Sumber : Output Eviews, diolah 2018 

Koefisien determinasi merupakan salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 
menghubungkan antara variabel dependen dengan variabel independen di dalam mengestimasi 

persamaan regresi. Nilai Adjusted R-squared selalu berada dikisaran antara 0 sampai 1.  

Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.7 adalah sebesar 0.399963 atau 
sebesar 39.9963%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas (ROE), capital structure (DER), dan 
dividend policy (DPR) mampu menjelaskan pengaruh kepada nilai perusahaan hanya sebesar 
39.9963%. Sisanya yaitu sebesar 60.0037% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 
dalam model penelitian ini.  

 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan  

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara individu 
variabel independen dalam penelitian terhadap variabel dependen. Ketentuan mengenai 
pengambilan keputusan atas uji statistik t yaitu jika p-value < 0.05 dan koefisien regresi sesuai 
dengan arah maka H1 tidak dapat ditolak yang berarti terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individu/parsial (Ghozali, 2016).  
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Tabel 4.8. Hasil Uji t 

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.542112 1.056793 0.512978 0.6136 

ROE 0.019229 0.030565 0.629128 0.5364 

DER 0.006800 0.002020 3.366981 0.0031 

DPR 4.825088 3.214496 1.501041 0.1490 

Sumber : Output Eviews, diolah 2018  

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Hipotesis 1 ditolak yaitu profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan (PBV). Hal ini berdasarkan tabel 4.8, uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas 
profitabilitas (ROE) sebesar 0.5364 atau lebih besar dari 5% dan koefisien regresi dari variabel 
profitabilitas (ROE) menunjukkan nilai sebesar 0.019229. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan kata lain ekuitas 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pada 
penelitian ini H1 ditolak.    

2. Pengujian Hipotesis 2 tidak dapat ditolak yaitu capital structure berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan (PBV). Hal ini berdasarkan tabel 4.8 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas capital 
structure (DER) sebesar 0.0031 atau lebih kecil dari 5% dan koefisien regresi dari variabel capital 
structure (DER) menunjukkan nilai sebesar 0.006800. Hal tersebut menunjukkan bahwa capital 
structure (DER) berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan kata lain tinggi rendahnya debt to 
equity ratio yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi tinggi rendahnya suatu nilai perusahaan. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini H2 tidak dapat ditolak.   

3. Pengujian Hipotesis 3 ditolak yaitu dividend policy tidak berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan (PBV). Hal ini berdasarkan tabel 4.8 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas dividend 
policy (DPR) sebesar 0.1490 atau lebih besar dari 5% dan koefisien regresi dari variabel dividend 
policy (DPR) menunjukkan nilai sebesar 4.825088. Hal tersebut menunjukkan bahwa dividend policy 
(DPR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan kata lain tinggi rendahnya presentase 
dividen yang dibagikan suatu perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa pada penelitian ini H3 ditolak.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN karya 
dan pengelola infrastruktur periode 2014 sampai 2017.  

2. Capital Structure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN karya 
dan pengelola infrastruktur periode 2014 sampai 2017.  

3. Dividend Policy tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN 
karya dan pengelola infrastruktur periode 2014 sampai 2017.  

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas maka beberapa saran yang diajukan adalah: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel penelitian yang berbeda atau 
menambah variabel seperti size, growth, leverage, kebijakan manajerial, dan ukuran perusahaan 
atau menggunakan proksi yang berbeda dari yang sudah digunakan pada penelitian ini untuk 

mendapatkan hasil uji yang lebih beragam.  
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2. Pada penelitian selanjutnya disaranakan menggunakan jumlah tahun yang lebih banyak atau 
jumlah perusahaan yang lebih banyak sehingga mendapatkan banyaknya variasi data untuk 
digunakan dalam penelitian.  

3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan perusahaan Infrastruktur lainnya, seperti 
Pelabuhan dan Bandara.  
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