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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh profitabilitas, capital 

structure, dan dividend policy terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV 

(Price to Book Value). Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 4 perusahaan BUMN Karya, 1 anak perusahaan BUMN Karya  

dan 1 perusahaan pengelola infrastruktur (Jasa Marga) yang terdaftar di BEI periode 2014-

2017.  

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang diperoleh 

dari laporan publikasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data panel dengan program Eviews 9. Hipotesis dalam 

penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan (PBV), capital structure (DER) berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (PBV), dan dividend policy (DPR) tidak berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (PBV).   

Kata kunci : Profitabilitas, Capital Structure, Dividend Policy, Nilai Perusahaan.  
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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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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Suatu negara dapat dilihat apakah negara tersebut termasuk negara maju 

atau negara berkembang yaitu salah satunya dilihat melalui pembangunan 

infrastruktur negara tersebut, karena pembangunan infrastruktur merupakan salah 

satu peran penting di dalam suatu negara untuk mempercepat proses pembangunan 

dan sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadikan 

suatu negara maju, banyak hal yang harus dilakukan oleh negara tersebut, salah 

satunya dengan melakukan perbaikan terhadap pembangunan dan infrastruktur di 

negara tersebut. Salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

ialah sektor konstruksi. Sektor konstruksi juga akan menjadi sektor menjanjikan 

berkat percepatan rencana pembangunan infrastruktur (Gautama & Haryati, 2014: 

p. 155). 

Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  

 

Sumber : BPS dalam Diah S, 2018       (dalam persen) 
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Pada tahun 2015-2017 perekonomian semakin meningkat. Menurut data 

yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) 

atau pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,07%. Angka 

ini menurut BPS merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 

2014 silam. 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 (BPS yang dimuat dalam mandiri 

institute, 2017: p. 1). Sementara pada kuartal I 2017 sektor konstruksi tumbuh 

mencapai 6,26% sedangkan distribusinya terhadap PDB mencapai 10,25%. 

Berdasarkan informasi dari mandiri institute (2017), konstruksi bangunan sendiri 

menempati urutan keempat sebagai sektor dengan sumbangan terhadap PDB 

terbesar setelah industri pengolahan (20,51%), pertanian, perkebunan, kehutanan 

dan perikanan (13,45%), dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan 

sepeda motor (13,2%). Dilihat dari kontribusi sektoral, sektor konstruksi bangunan 

mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dalam 

tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kemungkinan sub sektor konstruksi bangunan pada masa-masa yang akan datang 

menjadi sektor yang potensial dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, antara lain, dikarenakan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja 

dan memiliki kontribusi kelancaran arus barang dan jasa. 

Pertumbuhan ekonomi yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak 

didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu infrastruktur 
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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.  

Gambar 1.2. Grafik APBN Infrastruktur  

 

Sumber : Somba, dalam www.validnews.id, 2017 

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 ‘menunjuk’ perusahaan BUMN karya untuk mengerjakan 

proyek-proyek pembangunan tersebut. Sehingga akan menguntungkan bagi 

perusahaan-perusahaan BUMN karya yang ikut andil dalam pembangunan tersebut. 
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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).  

Penelitian ini dilakukan pada pembangunan infrastruktur dari segi jalan tol, 

mengingat dari berbagai media menuturkan bahwa pembangunan jalan tol yang 

diberlakukan hingga saat ini, sehingga selain BUMN karya sebagai perusahaan 

konstruksi yang ikut andil dalam pembangunan, perusahaan Jasa Marga sebagai 

salah satu BUMN penyedia jasa infrastruktur jalan tol juga mempunyai posisi yang 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan 

dan pengoperasian jalan tol sebagai prasarana distribusi lalu-lintas barang dan 

manusia maupun sebagai prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Hingga 

tahun 2019 ke depan, pembangunan jalan tol merupakan salah satu prioritas 

pembangunan infrastruktur, pemerintah telah menargetkan pembangunan 

infrastruktur melalui penambahan panjang jalan tol sepanjang 1200 km. Adanya 

kebijakan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur tersebut, Jasa Marga 
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berkomitmen untuk turut serta mewujudkan pencapaian target tersebut melalui 

pembangunan ruas-ruas jalan tol potensial untuk dibangun (Jasa Marga, 2015).  

Adanya ruas jalan tol beroperasi yang terus bertambah, akan 

menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia, juga dapat memperlancar 

proses produksi, pasar dan konsumsi akhir, meningkatkan kesejahteraan sosial dan 

lingkungan dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Jasa 

Marga, 2015). Dari data PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tercatat hingga Semester I 

Tahun 2017, perseroan telah mengoperasikan 15 jalan tol dengan total 600 km dan 

saat ini tengah melakukan pembangunan 16 jalan tol baru hingga tahun 2019. 

Dimana sebanyak 5 jalan tol telah beroperasi sebagian dan 11 jalan tol masih dalam 

tahap pembebasan lahan dan konstruksi (Sembiring, 2017).  

Selain perusahaan BUMN karya dan pengelola infrastruktur, PT Wika 

Beton (Persero) Tbk. yang merupakan anak perusahaan BUMN karya juga ikut 

andil dalam pembangunan infrastruktur dari segi jalan tol tersebut. Salah satu 

pengerjaan proyek jalan tol yang akan rampung pada tahun ini ialah jalan tol 

Balikpapan-Samarinda. Selain itu, PT Wika Beton (Persero) Tbk. juga memiliki 

kaitan dengan kegiatan induk perusahaannya (PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.).  

Adanya pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan, maka 

perusahaan BUMN karya (Adhi Karya, Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, 

Wijaya Karya), anak perusahaan BUMN karya (Wika Beton) dan pengelola 

infrastruktur (Jasa Marga) berhasil membukukan total laba bersih sebagai berikut : 
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Tabel 1.1. Pertumbuhan Laba Perusahaan 

                                                                                  dalam miliar rupiah 

 
Sumber : www.idx.co.id, diolah oleh penulis.  

Kenaikan pendapatan Adhi Karya pada tahun 2017 didorong oleh 

pendapatan Segmen Jasa Konstruksi yang naik 41 persen menjadi Rp. 13 triliun 

dari sebelumnya Rp. 9,2 triliun pada tahun 2016. Segmen ini menyumbang 85 

persen nilai pendapatan. Total aset meningkat 40,95% dibanding tahun 2016 

menjadi sebesar Rp. 28,33 triliun (BUMN, 2018). Perusahaan Pembangunan 

Perumahan (PP) berhasil mencatatkan laba bersih yang diatribusikan kepada 

pemilik entitas induk tahun 2016 sebesar Rp. 1.151 miliar dibandingkan laba bersih 

di tahun 2015 sebesar sekitar Rp. 845.563 miliar.  
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Waskita Karya mencatatkan laba bersih nya Rp. 1,04 miliar pada tahun 

2015, Rp. 1,81 miliar pada tahun 2016, dan meningkat drastis pada tahun 2017 yaitu 

sebesar Rp. 4,20 miliar. Tak kalah, peningkatan laba perusahaan Wijaya Karya juga 

didorong dengan peningkatan penjualan perseroan yang mencapai Rp. 26,18 triliun 

atau meningkat 63,12% dibandingkan penjualan tahun 2016. Selain itu, kenaikan 

tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan dari Segmen Infrastruktur dan Gedung 

sebesar 131 persen menjadi Rp. 17,1 triliun dari Rp. 7,4 triliun pada 2016 (BUMN, 

2018).           

 Sama halnya dengan perusahaan BUMN karya, perusahaan pengelola 

infrastruktur juga mengalami peningkatan laba bersih, yang ditopang oleh 

peningkatan pendapatan tol dan usaha lain yang mencapai Rp. 4,53 triliun atau 

meningkat 7,47% dibandingkan semester I 2016 Rp. 4,21 triliun. Pendapatan tol 

tercapai Rp. 3,99 triliun atau naik sebesar 2,75% dibandingkan tahun sebelumnya 

Rp. 3,88 Triliun, sedangankan untuk pendapatan usaha lain tercapai sebesar Rp. 

543 miliar atau naik sebesar 62,03% dari semester I 2016 sebesar Rp. 335 miliar. 

Aktivitas konstruksi ruas-ruas jalan tol baru tercermin pada realisasi pendapatan 

konstruksi yang mencapai Rp. 8,57 triliun atau naik sebesar 243,15% dari tahun 

2016 Rp. 2,50 triliun. Kegiatan ekpansi Perseroan juga terlihat dari total nilai aset 

yang tercapai Rp. 65,81 triliun meningkat 23,01 % dari tahun lalu sebesar Rp 53,50 

triliun yang mana ekspansi tersebut dilakukan Perseroan untuk pertumbuhan jangka 

panjang (Jasa Marga, 2015). Wika Beton menghasilkan laba bersih pada tahun 2016 

dan 2017 sebesar Rp. 282.148 miliar dan Rp. 340. 458 miliar.  
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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. Tujuan perusahaan itu sendiri dibagi menjadi dua antara lain tujuan jangka 

pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah, 

perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal dengan sumber daya yang 

dimiliki, sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan (Meidiawati, 2016: p. 2). Menurut Meidiawati 

(2016: p. 2) “nilai perusahaan adalah tentang seberapa besar perusahaan dihargai 

oleh investor dan pasar”. Nilai perusahaan inilah yang menjadi salah satu tolak ukur 

dan penilaian terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Ada banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bisa berupa 

strategi, pengelolaan maupun kebijakan yang diberlakukan perusahaan tersebut. 

Efektifitas dan efisiensi menjadi kunci mendasar dalam upaya pemaksimalan atau 

pengoptimalan nilai perusahaan tersebut. Namun, seperti kita ketahui bahwa 

pengelolaan yang baik tidak begitu saja bisa tercapai dengan mudah. Ditambah lagi 

saat ini persaingan perusahaan sangat ketat.     

 Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007; dalam Febriana et al. 2016: p. 170) 

“nilai pasar perusahaan di definisikan sebagai persepsi investor untuk tingkat 

keberhasilan perusahaan saat mengelola sumber daya pada suatu tahun yang 

tercermin terhadap harga saham pada tahun berikutnya”.   
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Memaksimalkan harga pasar saham menjadi tujuan yang paling penting 

untuk kebanyakan perusahaan, karena bagi pemegang saham, harga pasar saham 

akan menggambarkan nilai perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki nilai yang 

tinggi maka akan membuat pasar percaya bahwa kinerja dan prospek perusahaan di 

masa depan sangat baik dan dapat terus berkembang. Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangatlah penting karena dapat memaksimalkan akan kemakmuran 

pemegang saham, apabila nilai perusahaan tinggi maka kemakmuran pemegang 

saham juga tinggi, begitu pula sebaliknya.      

 Salah satu indikator untuk melihat nilai perusahaan ialah melalui harga 

pasar saham. Indikator harga pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang 

investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga akan meningkatkan 

harga saham. Nilai perusahaaan diproksikan dengan Price Book Value (PBV). 

Menurut Brigham & Houston (2011)  “Price Book to Value (PBV) adalah 

perbandingan harga saham dengan nilai buku per lembar saham”. Banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya yaitu profitabilitas, capital 

structure dan dividend policy merupakan faktor yang penting dalam menentukan 

nilai perusahaan.        

 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 

Analisis Profitabilitas, Capital Structure..., Lulu Aprianti, Ma.-Ibs, 2018



10 
 

   
 

Indonesia Banking School 

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: p. 2).  

 Rasio profitabilitas menjadi penting disebabkan pada umumnya perusahaan 

memiliki tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini penting bagi 

pihak pemegang saham yaitu untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk 

memperoleh laba yang maksimal. Pada penelitian ini proksi profitabilitas ini 

menggunakan Return On Equity (ROE). Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Meidiawati (2016: p. 1) membuktikan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan 

menggunakan Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan, yang berarti mengungkapkan bahwa profitabilitas yang tinggi 

menunjukan prospek perusahaan yang bagus sehingga memicu permintaan saham 

oleh investor. Sementara menurut Dwi Utami et al. (2017: p. 1) menyatakan hal 

yang berbeda bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Selain rasio profitabilitas, juga terdapat rasio capital structure (struktur 

modal) yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut Husnan & Pudjiastuti (2015: p. 263) 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. Apakah kegiatan perusahaan didanai dari modal sendiri atau 

dari utang dan atau kombinasi antara modal sendiri dan utang. Para pemilik 
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perusahaan lebih suka perusahaan menciptakan utang pada tingkat tertentu untuk 

menaikkan nilai perusahaan.       

 Pengukuran struktur modal yang digunakan dalam penelitian ini ialah Debt 

to Equity Ratio (DER), seperti pada penelitian yang dilakukan (Dwi Utami et al. 

2017: p. 1) menunjukkan hasil bahwa struktur modal terhadap nilai perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh 

Widyaningsih et al. (2017: p. 1) bahwa variabel struktur modal tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.        

 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: p. 39). Kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba berhubungan erat dengan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. 

Jika perusahaan memiliki kemampuan yang besar untuk membayar dividen maka 

perusahaan tersebut akan memperoleh laba yang besar juga (Prasetyo; 2013 dalam 

Prastuti & Sudiartha, 2016: p. 1576). Oleh sebab itu, peningkatan nilai perusahaan 

dipengaruhi dengan dividen yang besar.      

 Hasil penemuan Prastuti dan Sudiartha (2016: p. 1) mengenai pengaruh 

dividend policy (kebijakan dividen) dengan nilai perusahaan dimana kebijakan 

dividen positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Bahwa relevansi kebijakan 

dividen dengan nilai perusahaan berdampak kepada nilai perusahaan tercermin dari 

perubahan harga saham perusahaan. Peningkatkan dari pembayaran dividen akan 

menunjukan prospek perusahaan yang lebih baik investor meresponnya dengan 
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pembelian saham sehingga terjadi peningkatan nilai perusahaan. Sedangkan 

Meidiawati (2016: p. 1) menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kebijakan dividen dengan nilai perusahaan, Dividend Payout Ratio (DPR) akan 

meningkat sesuai dengan proporsi dividen yang dibagikan. Apabila dividen 

dibagikan sebagai laba perusahaan, maka berkurangnya laba yang ditahan 

kemudian total dari sumber dana intern juga akan berkurang.    

 Pemilihan profitabilitas, capital structure dan dividend policy harus mampu 

memaksimalkan nilai perusahaan. Tetapi pada faktanya hubungan antara struktur 

modal dengan nilai perusahaan masih diperdebatkan, baik secara empiris maupun 

teoritis. Perdebatan tersebut muncul dilatar belakangi dengan adanya perbedaan 

pandangan terkait struktur modal yang optimal serta terkait tentang hubungan 

antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Teori Pendekatan Modigliani dan 

Miller (Brigham & Houston, 2006) merupakan awal dari perdebatan ini karena pada 

perkembangannya teori ini memunculkan dua pandangan yang bertolak belakang. 

Pandangan yang pertama adalah Teori MM tanpa pajak yang menyatakan bahwa 

struktur modal adalah tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

Sedangkan pandangan lainnya adalah Teori MM dengan pajak yang menyatakan 

bahwa Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM 

memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah, 

yang berarti merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan untuk menghemat 

pajak, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Dimana penggunaan 

hutang yang dapat menghemat pajak akan mempengaruhi nilai perusahaan.  
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Melihat dari pentingnya profitabilitas, capital structure dan dividend policy 

terhadap nilai perusahaan, perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) karya 

merupakan sektor yang tepat untuk dikaji. Hal ini dikarenakan karena perusahaan 

BUMN karya adalah perusahaan padat modal yaitu perusahaan dengan modal yang 

sangat besar. Dengan besarnya modal yang dibutuhkan mengharuskan perusahaan 

BUMN karya harus melakukan pengelolaan modal secara efektif dan efisien 

sehingga diharapkan mampu menghasilkan laba yang besar pula.   

 Selain itu, pemerintah juga terus menggencarkan pembangunan dan 

melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan tol yang sudah ada 

guna meningatkan konektivitas yang akan menguntungkan BUMN karya dan 

pengelola infrastruktur. Pembangunan beberapa proyek infrastruktur di berbagai 

wilayah Indonesia yang diperkirakan rampung di tahun ini akan memperkuat 

permodalan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membiayai proyek lainnya. 

Hal ini akan berdampak positif terhadap saham-saham perusahaan konstruksi pelat 

merah.         

 Dengan latar belakang yang telah di paparkan di atas, merujuk penelitian-

penelitian sebelumnya yang memberikan hasil yang berbeda (inkonsisten) terkait 

hubungan antara profitabilitas, struktur modal, dan kebijakan dividen dengan nilai 

perusahaan maka penulis akan melakukan penelitian terkait “Analisis 

Profitabilitas, Capital Structure, dan Dividend Policy terhadap Nilai 

Perusahaan pada BUMN Karya dan Pengelola Infrastruktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk 

Analisis Profitabilitas, Capital Structure..., Lulu Aprianti, Ma.-Ibs, 2018



14 
 

   
 

Indonesia Banking School 

memperbanyak referensi dan mencoba mencari bukti-bukti baru yang akan 

mendukung penelitian sebelumnya. 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian  

1.2.1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini terdiri dari 4 perusahaan BUMN karya, 1 anak 

perusahaan BUMN karya dan 1 perusahaan BUMN pengelola infrastruktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

1.2.2. Periode Penelitian  

Periode waktu yang digunakan penelitian ini diambil dari data dan informasi 

selama periode 2014-2017. Pemilihan periode ini, ditujukan untuk mengetahui 

apakah peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, memiliki pengaruh pada nilai 

saham BUMN karya, anak perusahaan BUMN karya dan BUMN pengelola 

infrastruktur. 

 

1.3. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut : 

 Masih banyak inconsistency hasil antara peneliti satu dengan penelitian 

lainnya. Beberapa di antaranya, menunjukkan adanya gap dalam hal signifikansi 

pengaruh pada variabel independen (profitabilitas, capital structure dan dividend 

policy) terhadap nilai perusahaan (PBV) sebagai variabel dependen. Oleh karena 

itu, kami anggap layak untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut di atas, 
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dengan memodifikasi dari penelitian sebelumnya. Modifikasi didasarkan pada riset 

Dien (2016) dengan modifikasi variabel kebijakan utang diubah menjadi variabel 

capital structure. 

  

1.4. Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa 

pertanyaan yang akan menjadi pokok permasalahan pada 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? 

 

1.5. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan permasalahaan agar arah 

dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai. Batasan tersebut antara lain 

hanya meneliti perusahaan BUMN karya yang terdiri dari 4 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) 
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Tbk. (WIKA), serta anak perusahaan BUMN karya yaitu Wika Beton (Persero) 

Tbk. (WTON) dan perusahaan pengelola infrastruktur yaitu PT Jasa Marga 

(Persero) Tbk. (JSMR) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2014-2017. Menggunakan variabel profitabilitas, capital structure dan dividend 

policy sebagai variabel bebas dan nilai perusahaan sebagai variabel terikat dengan 

metode Price to Book Value (PBV).  

 

1.6. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

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.  
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1.7. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak - pihak yang 

memiliki keterkaitan dengan perusahaan ini, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai 

pembanding antara teori dengan praktek yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai 

informasi tentang perkembangan pasar modal Indonesia dan sebagai bahan 

referensi bagi para akademis yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dimasa 

yang akan datang. 

2. Manfaat Praktisi  

a. Bagi Perusahaan  

Untuk memberikan informasi mengenai analisis nilai perusahaan kepada 

perusahaan, sehingga sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan 

dalam mengetahui sejauh mana nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor 

profitabilitas, capital structure dan dividend policy.  

b. Bagi Investor  

Untuk memberikan informasi mengenai analisis nilai perusahaan dan dapat 

dijadikan pertimbangan terkait pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 

 

 

Analisis Profitabilitas, Capital Structure..., Lulu Aprianti, Ma.-Ibs, 2018



18 
 

   
 

Indonesia Banking School 

1.8. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang nilai perusahaan, 

profitabilitas, capital structure, dividend policy dan perusahaan BUMN, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah serta tujuan dan 

kegunaan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari 

profitabilitas, capital structure, dividend policy dan nilai perusahaaan, tinjauan 

umum mengenai variable profitabilitas, capital structure dan dividend policy serta 

nilai perusahaan, pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai variable penelitian dan definisi 

operasional variabel yaitu variabel dependen (nilai perusahaan) dan variabel 

independen (profitabilitas, capital structure dan dividend policy), populasi dan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data dari variabel penelitian, statistik deskriptif, 

model regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikonlinieritas, uji koefisien determinasi, uji statistik f 

dan uji statistik t.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan dari analisis data mengenai pengaruh profitabilitas, 

capital structure dan dividend policy terhadap nilai perusahaan.  
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan – kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian, keterbatasan dan saran – saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Profitabilitas, Capital Structure..., Lulu Aprianti, Ma.-Ibs, 2018



      
 

 20   
 

Indonesia Banking School 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

2.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Definisi BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut :  

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.  

a. Fungsi dan Peranan BUMN  

- Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta  

- Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian  

- Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk 

masyarakat banyak  

- Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat 

- Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak 

- Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak 

swasta 

- Pembuka lapangan kerja  

- Penghasil devisa negara  

- Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi  

- Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha
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b. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

- Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup 

berupa barang dan jasa  

- Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja  

- Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa  

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah 

devisa baik migas maupun non migas  

- Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan 

perekonomian negara.  

c. Jenis BUMN (Bentuk BUMN)  

BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkkan 

Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, terdiri dari 

dua bentuk yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). 

Penjelasan kedua bentuk BUMN adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan Perseroan (Persero)  

Definisi BUMN yang berupa Perusahaan Perseroan, sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, yang selanjutnya disebut 

persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi 

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara 

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengerjar keuntungan.  
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• Maksud dan Tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero)  

- Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sangat kuat  

- Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha  

• Ciri-ciri Badan Usaha Perseroan (Persero)  

- Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden  

- Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan Perundang-

undangan  

- Modal berbentuk saham  

- Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan  

- Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara 

yang dipisahkan  

- Tidak mendapatkan fasilitas dari negara  

- Pegawai persero berstatus pegawai negeri  

- Pemimpin berupa direksi  

- Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris  

- Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata  

- Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan  

2. Perusahaan Umum (Perum)  

Badan usaha umum (perum), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki 

oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan 

tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan 

modal dalam usaha yang lain.  
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• Maksud dan Tujuan Badan Usaha Umum (Perum)  

Menyelenggarkan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau 

masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.  

• Ciri-ciri Badan Usaha Umum (Perum)  

- Melayani kepentingan masyarakat umum  

- Pemimpin berupa direksi atau direktur  

- Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta  

- Dapat menghimpun dana dari pihak  

- Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara  

- Menambah keuntungan kas negara  

- Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go-public  

 

2.2. 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: p. 184) 

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 
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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: p. 185). 

Teori sinyal menurut MM dalam Brigham & Houston (2011: p. 214-215) 

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.  

 

2.3. 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 
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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: p. 10).    

 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: p. 202). 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.  
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2.4. Profitabilitas  

2.4.1. Pengertian Profitabilitas 

Menurut Prihadi (2010; dalam Hidayat, 2017: p. 4) “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)”. 

Perusahaan dapat melakukan ‘penargetan’ yang merupakan salah satu cara 

suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal, sehingga perusahaan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi perusahaan baik dari segi 

pemilik maupun dari segi para anggotanya serta meningkatkan mutu produk dan 

melakukan investasi-investasi baru.   

 

2.4.2. Pengukuran Profitabilitas 

Profitabilitas perusahaan menurut Riyanto (2012; dalam Sudarsono, 2015: 

p. 49) dapat diukur salah satunya melalui rasio rentabilitas. “Rentabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut”. Rasio untuk mengukur profitabilitas antara lain adalah 

Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), 

Return on Equity (ROE), Operating Profit Margin (OPM), dan Operating Ratio. 

Pada penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return On Equity (ROE). 

ROE menurut Keown et al. (2015: p. 120) adalah tingkat pengembalian atas ekuitas 

perusahaan, dengan rumus sebagai berikut : 

Analisis Profitabilitas, Capital Structure..., Lulu Aprianti, Ma.-Ibs, 2018



27 
 

 
 

Indonesia Banking School 

ROE =
Laba bersih

Ekuitas saham biasa
 

 

2.5. Capital Structure (Struktur Modal) 

2.5.1. Pengertian Struktur Modal  

Struktur modal merupakan keputusan keuangan jangka panjang yang 

ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri  

(Sudana, 2012; dalam Pangulu, 2014: p. 2). Sumber modal sendiri yang dijadikan 

dana perusahaan dapat dipenuhi melalui modal saham, laba ditahan, dan cadangan. 

Jika dana perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri masih mengalami 

kekurangan (defisit) maka perlu dilakukan pertimbangan pendanaan perusahaan 

yang berasal dari eksternal yaitu hutang (debt financing). Namun dalam 

penggunaan hutang, perusahaan harus mencari alternatif-alternatif pemenuhan 

yang efisien, dengan meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan 

sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan.  

Menurut Brigham & Houston (2006: p. 45) “struktur modal adalah bauran 

dari hutang, saham preferen, dan saham biasa”. Sedangkan Husnan & Pudjiastuti 

(2006; dalam Febriana et al. 2016: p. 168) “struktur modal adalah perimbangan atau 

perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri”. Struktur modal 

merupakan masalah penting dalam pengambilan keputusan mengenai 

pembelanjaan perusahaan.  
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2.5.2. Teori - teori Struktur Modal 

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur 

modal terhadap nilai perusahaan, kalau keputusan investasi dan kebijakan dividen 

dipegang konstan. Dengan kata lain, seandainya perusahaan mengganti sebagian 

modal sendiri dengan hutang (atau sebaliknya) apakah harga saham akan berubah, 

apabila perusahaan tidak merubah keputusan-keputusan keuangan lainnya. Jika  

perubahan struktur modal tidak merubah nilai perusahaan, berarti bahwa tidak ada 

struktur modal yang terbaik. Semua struktur modal adalah baik. Tetapi kalau 

dengan merubah struktur modal ternyata nilai perusahaan berubah, maka akan 

diperoleh struktur modal yang terbaik. Struktur modal terbaik adalah struktur modal 

yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan atau harga saham (Husnan & 

Pudjiastuti, 2015: p. 263). Berikut teori-teori dalam struktur modal :  

2.5.2.1. Modigliani-Miller (MM) Theory 

Pada artikel mereka, dua orang ekonom Modigliani dan Miller (selanjutnya 

disingkat MM) menunjukkan bahwa pendekatan tradisional adalah tidak benar. 

Mereka menunjukkan kemungkinan munculnya proses arbitrage yang akan 

membuat harga saham (atau nilai perusahaan) yang tidak akan menggunakan 

hutang maupun yang menggunakan hutang, akhirnya sama. Proses arbitrage 

muncul karena investor selalu lebih menyukai investasi yang memerlukan dana 

yang lebih sedikit tetapi memberikan penghasilan bersih yang sama dengan risiko 

yang sama pula (Husnan & Pudjiastuti, 2015: p. 266). Dalam teori MM tersebut 

juga menjelaskan 2 hal sebagai berikut : 
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1. Teori MM tanpa pajak  

Teori struktur modal modern yang pertama adalah teori MM yang 

berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. Teori MM ini didasarkan pada asumsi sebagai berikut : (Brigham & 

Houston, 2006: p. 31). 

a. Tidak ada biaya pialang (agency cost)  

b. Tidak ada pajak  

c. Tidak ada biaya kebangkrutan  

d. Investor dapat meminjam dengan tingkat bunga yang sama dengan  

perusahaan  

e. Investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen  

mengenai peluang investasi di masa depan.  

f. Earning Before Interest and Taxes (EBIT) tidak dipengaruhi oleh  

penggunaan utang. 

2. Teori MM dengan Pajak  

Ketika dalam keadaan ada pajak, MM berpendapat bahwa keputusan 

pendanaan menjadi relevan. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya bunga 

yang dibayarkan (karena menggunakan hutang) bisa dipergunakan untuk 

mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak (bersifat tax deductible). Dengan 

kata lain, apabila ada dua perusahaan yang memperoleh laba operasi yang sama, 

tetapi yang satu menggunakan hutang (dan membayar bunga) sedangkan yang 

satunya tidak, maka perusahaan yang membayar bunga akan membayar pajak 

penghasilan (income tax) yang lebih kecil. Karena menghemat membayar pajak 
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merupakan manfaat bagi pemilik perusahaan, maka tentunya nilai perusahaan yang 

menggunakan hutang akan lebih besar dari nilai perusahaan yang tidak 

menggunakan hutang (Husnan & Pudjiastuti, 2015: p. 269).  

 

2.5.2.2. Pecking Order Theory  

Myers and Majluf (1984; dalam Husnan & Pudjiastuti, 2015: p. 275-276) 

merumuskan teori struktur modal yang disebut pecking order theory. Disebut 

sebagai pecking order theory karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan 

akan menentukan hirarki sumber dana yang paling disukai. Teori ini mendasarkan 

diri atas informasi asimetrik (asymmetric information), suatu istilah yang 

menunjukkan bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak (tentang 

prospek, risiko dan nilai perusahan), daripada pemodal publik. Manajemen 

mempunyai informasi yang lebih banyak dari pemodal karena merekalah yang 

mengambil keputusan-keputusan keuangan, yang menyusun berbagai rencana 

perusahaan dan sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga saham pada 

waktu manajemen mengumumkan sesuatu (seperti peningkatan pembayaran 

dividen) (Husnan & Pudjiastuti, 2015: p. 276).  

Informasi asimetrik ini mempengaruhi pilihan antara sumber dana internal 

(yaitu dana dari hasil operasi perusahaan) ataukah eksternal, dan antara penerbitan 

hutang baru ataukah ekuitas. Karena itu teori ini disebut pecking order theory. 

Disebut sebagai pecking order theory karena teori ini menjelaskan mengapa 

perusahaan akan menentukan hirarki sumber dana yang paling disukai. Sesuai 

dengan teori ini maka investasi akan dibayai dengan dana internal terlebih dahulu 
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(yaitu laba ditahan), kemudian baru diikuti oleh penerbitan hutang baru, dan 

akhirnya dengan penerbitan ekuitas baru (Husnan & Pudjiastuti, 2015: p. 276). 

Secara ringkas teori pecking order tersebut menyatakan sebagai berikut (Brealey 

and Myers, 1996, dalam Husnan & Pudjiastuti, 2015: p. 278) : 

1.   Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal.  

2.   Perusahaan akan berusaha menyesuaikan rasio pembagian dividen dengan 

kesempatan investasi yang dihadapi, dari berupaya untuk tidak melakukan 

perubahan pembayaran dividen yang terlalu besar.  

3.   Pembayaran dividen yang cenderung konstan dan fluktuasi laba yang diperoleh 

mengakibatkan dana internal kadang-kadang berlebih ataupun kurang untuk 

investasi. 

4.   Apabila pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan 

sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. Penerbitan sekuritas akan dimulai 

dari penerbitan obligasi, kemudian obligasi yang dapat dikonversikan menjadi 

modal sendiri baru akhirnya menerbitkan saham baru.  

  

2.5.3. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal  

 Menurut Riyanto (2012: p. 296-30; dalam Sudarsono, 2015: p. 23) faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain:  

1. Tingkat Bunga  

Pada saat perusahaan melakukan pemenuhan kebutuhan modal maka 

tingkat bunga akan diberlakukan, dan akan mempengaruhi jenis modal apa yang 

akan ditarik, apakah perusahaan akan mengeluarkan saham atau obligasi.  
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2. Stabilitas dari Earning  

Suatu perusahaan dapat diperbolehkan untuk menarik modal dengan tetap 

atau tidak dilihat dari stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh suatu 

perusahaan. Perusahaan yang mempunyai earning stabil akan selalu dapat 

memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari penggunaan modal asing. 

Sebaliknya perusahaan dengan earning tidak stabil akan menanggung risiko tidak 

dapat membayar beban bunga.  

3. Susunan dari Aktiva  

Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam 

dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen 

yaitu modal sendiri, sedangkan utang bersifat pelengkap. Aturan struktur finansial 

konservatif horizontal menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya dapat 

menutupi jumlah aktiva tetap ditambah aktiva lain yang sifatnya permanen.  

4. Kadar Risiko dari Aktiva  

Tingkat risiko setiap aktiva perusahaan tidak sama, semakin panjang waktu 

penggunaan suatu aktiva perusahaan maka semakin besar tingkat risikonya. Prinsip 

aspek risiko dalam pembelanjaan perusahaan menyatakan bahwa apabila ada aktiva 

yang peka risiko, maka perusahaan harus lebih banyak melakukan pembelanjaan 

dengan modal sendiri (modal yang tahan risiko), dan mengurangi pembelanjaan 

dengan modal dari hutang jangka panjang.  

5. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan  

Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan berpengaruh terhadap jenis modal 

yang ditarik. Apabila modal yang dibutuhkan dapat dipenuhi dari satu sumber saja, 
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maka tidak perlu mencari sumber lain. Sebaliknya apabila jumlah modal yang 

dibutuhkan sangat besar, maka perusahaan perlu mengeluarkan beberapa golongan 

sekuritas secara bersama-sama.  

6. Keadaan Pasar Modal  

Keadaaan pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan 

karena adanya gelombang naik-turun. Apabila gelombang meninggi (up-swing) 

para investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bentuk saham.  

7. Sifat Manajemen  

Sifat manajemen mempengaruhi secara langsung pengambilan keputusan 

pemenuhan kebutuhan dana. Manajer yang bersifat optimis, mempunyai keberanian 

untuk menanggung risiko yang besar (risk seeker) dan akan membiayai 

pertumbuhan penjualannya dengan dana utang (debt financing) meskipun 

pembelanjaan dengan utang memberikan beban finansial yang tetap.  

8. Besarnya suatu Perusahaan.   

Suatu perusahaan besar yang sahamnya tersebar luas, setiap terjadi 

perluasan modal saham hanya berpengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya 

pengawasan dari pihak dominan terhadap perusahaan, sehingga akan lebih berani 

mengeluarkan saham baru untuk memenuhi kebutuhannya untuk membiayai 

pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.  
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2.5.4. Pengukuran Struktur Modal  

Pada penelitian ini struktur modal diukur dengan menggunakan Debt to 

Equity Ratio. Menurut Husnan & Pudjiastuti (2015: p. 70) 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
 

 

2.6. Dividend Policy (Kebijakan Dividen) 

2.6.1. Pengertian Kebijakan Dividen 

Salah satu bentuk pengembalian yang akan diperoleh pemilik saham adalah 

deviden. Menurut Sudana (2011; dalam Wahyudi et al. 2016: p. 158) “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. Semakin besar deviden yang dibayarkan kepada 

pemegang saham, maka semakin kecil laba ditahan, dan semakin kecil deviden 

yang dibayarkan kepada pemegang saham, maka semakin besar laba ditahan. 

Penentuan besaran bagian laba bersih perusahaan yang akan dibagikan sebagai 

deviden merupakan kebijakan manajemen perusahaan, serta akan memengaruhi 

nilai perusahaan serta harga saham. 
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Menurut Keown et al. (2011) kebijakan dividen perusahaan dapat 

dikarakteristikan sebagai berikut : 

1. Bagian dari laba perusahaan yang dibayarkan dalam dividen.  

Karakteristik pertama ini biasanya dijelaskan dalam hal rasio pembayaran 

dividen, yang menunjukkan jumlah dividen dibayarkan relatif terhadap pendapatan 

perusahaan. 

2. Pola pembayaran yang diikuti oleh perusahaan dari waktu ke waktu.  

  

2.6.2. Jenis - jenis Dividen  

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006; dalam penelitian Setiowati, 

2013: p. 16) dividen dapat dibedakan menjadi beberapa jenis :   

1. Dividen tunai (cash dividend)  

Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk kas.  

2. Dividen saham (stock dividend)  

Dividen yang dibagikan dalam bentuk saham perusahaan atau bukan dalam bentuk 

tunai.  

3. Dividen properti (property dividend)  

Dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva tetap dan surat-surat berharga atau  

aktiva lain selain kas atau saham. 

4. Dividen likuidasi (liquidating dividend)  

Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasinya 

perusahaan.  
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2.6.3. Berbagai Macam Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan menurut Riyanto (2012; 

dalam Sudarsono, 2015: p. 36-37) bermacam-macam, antara lain sebagai berikut :  

1. Kebijakan dividen stabil.  

2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen plus jumlah ekstra 

tertentu.  

3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividend payout ratio yang konstan. 

4. Kebijakan dividen yang fleksibel.  

 

2.6.4. Teori Kebijakan Dividen  

Ada beberapa teori dari preferensi investor tentang pembayaran dividen 

antara lain sebagai berikut :  

2.6.4.1. Teori Ketidakrelevanan Dividen (Dividend Irrelevance Theory)  

Menurut Keown et al. (2011: p. 540) pada teori ini akan mengilustasikan 

bahwa pilihan distribusi adalah masalah ketidakrelevanan dalam kondisi berikut 

(atau asumsi) :  

1. Tidak ada pajak  

2. Tidak ada biaya transaksi yang terjadi baik dalam membeli atau menjual saham. 

3. Kebijakan operasi dan investasi perusahaan ditetapkan.  

Dimana dengan kata lain, di bawah kondisi dimana MM struktur modal 

teorema tidak relevan bertahan, pilihan distribusi juga tidak relevan. Ini dikenal 

sebagai proporsi ketidakrelevanan dividen MM. Dengan mengilustrasikan proporsi 

ini dalam dua cara, yaitu : 
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1. Menunjukkan bahwa waktu pembagian dividen tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

2. Selanjutnya, dengan tidak adanya pajak dan biaya transaksi, dividen tunai sama 

dengan membeli kembali saham.  

Setelah menunjukkan ketidakrelevenan kebijakan distribusi untuk berbagi 

nilai, MM kemudian menunjukkan hal itu dikarenakan pajak, beberapa investor 

akan lebih memilih untuk menerima distribusi uang tunai dalam bentuk pembelian 

kembali daripada dividen.  

  

2.6.4.2. Bird in the Hand Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Gordon dan Lintner yang berpendapat bahwa 

tingkat pengembalian atas ekuitas akan turun seiring dengan peningkatan 

pembayaran dividen karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan 

keuntungan modal yang seharusnya berasal dari saldo laba ditahan dibandingkan 

dengan penerimaan dividen. Gordon dan Lintner berpendapat bahwa investor lebih 

menyukai pendapatan dari dividen daripada pendapatan dari keuntungan modal 

(capital gain) (Brigham & Houston, 2006: p. 71).  

 

2.6.4.3. Teori Preferensi Pajak 

Menurut Brigham & Houston (2006: p. 71), investor lebih menyukai 

pembagian dividen yang rendah daripada tinggi, karena adanya pajak yang 

dikenakan pada dividen. Investor menganggap bahwa pertumbuhan laba mungkin 
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dianggap menghasilkan kenaikan harga saham, dan keuntungan modal (capital 

gain) yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya lebih tinggi.  

  

2.6.4.4. Teori “Clientele Effect”  

Kelompok (Clientele) pemegang saham yang berbeda akan memiliki 

preferensi yang berbeda pula terhadap kebijakan dividen perusahaan. Jika suatu 

kelompok pemegang saham sedang membutuhkan penghasilan saat ini, maka 

pemegang saham tersebut pun akan menyukai apabila pembayaran dividen yang 

tinggi. Sedangkan kelompok pemegang saham yang tidak sedang membutuhkan 

penghasilan yang tinggi saat ini, maka pemegang saham tersebut pun akan lebih 

senang apabila perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan 

(Sjahrial, 2007: p. 314).  

 

2.6.5. Prosedur Pembayaran Dividen  

Gambar 2.1. : Contoh prosedur pembayaran dividen. 

 

Sumber: Ross et al. (2013: p. 562)      

Menurut Ross et al. (2013: p. 562) mekanisme pembayaran dividen tunai 

dapat diilustrasikan dengan contoh pada gambar 2.1 dan uraian berikut :  
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1. Tanggal deklarasi: Pada tanggal 15 Januari, dewan direksi menyampaikan 

resolusi untuk membayar dividen sebesar $ 1 per saham pada 16 Februari untuk 

semua pemegang rekor per 30 Januari.  

2.  Tanggal ex-dividen: Untuk memastikan bahwa cek dividen diberikan kepada 

orang yang tepat, broker dan bursa saham menetapkan tanggal ex-dividen. Tanggal 

ini adalah dua hari kerja sebelum tanggal pencatatan (dibahas berikutnya). Jika 

Anda membeli saham sebelum tanggal ini, Anda berhak atas dividen. Jika Anda 

membeli pada tanggal ini atau setelahnya, pemilik sebelumnya akan mendapatkan 

dividen. Dalam gambar 2.1, Rabu, 28 Januari, adalah tanggal ex-dividen. Sebelum 

tanggal ini, saham dikatakan diperdagangkan “dengan dividen” atau “cum dividen”. 

Setelah itu, perdagangan saham “ex dividend”. Konvensi ex-dividend 

menghilangkan ambiguitas tentang siapa yang berhak atas dividen. Karena dividen 

itu berharga, harga saham akan terpengaruh ketika saham “ex”. 

3. Tanggal catatan: Berdasarkan catatannya, perusahaan menyiapkan daftar pada 

30 Januari semua individu yang diyakini sebagai pemegang saham. Ini adalah 

pemegang rekor, dan 30 Januari adalah tanggal pencatatan (atau tanggal rekaman). 

Jika Anda membeli saham sebelum tanggal ini, catatan perusahaan mungkin tidak 

mencerminkan fakta itu karena pengiriman surat atau penundaan lainnya. Tanpa 

modifikasi, beberapa cek dividen akan dikirim ke orang yang salah. Ini adalah 

alasan untuk konvensi hari ex-dividen.  

4. Tanggal pembayaran: Cek dividen dikirimkan pada 16 Februari. 
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2.6.6. Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen  

Van Horne dan Wachowicz (2007; dalam Sudarsono, 2015: p. 42-43) 

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah :  

1. Aturan-aturan hukum   

Aturan-aturan hukum berkaitan dengan penurunan nilai modal, 

kebangkrutan, dan penahanan laba yang berlebihan. 

2. Kebutuhan pendanaan perusahaan 

Jika suatu perusahaan akan menentukan arus kas dan posisi kas suatu 

perusahaan, maka perusahaan dapat menentukannya pada saat tidak adanya 

perubahan kebijakan dividen untuk menghindari risiko di masa depan.   

3. Likuiditas 

Pertimbangan utama dalam keputusan dividen ialah likuiditasnya, karena 

dividen menunjukkan arus kas keluar, semakin besar posisi kas dan keseluruhan 

likuiditas perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen.  

4. Kemampuan untuk meminjam 

Semakin besar kemampuan perusahaan untuk meminjam, maka akan 

semakin besar fleksibilitas untuk meminjam, dan semakin besar kemampuan untuk 

membayar dividen. Akses yang mudah ke dana utang, pihak manajemen tidak perlu 

terlalu khawatir dengan pengaruh dividen tunai terhadap likuiditas perusahaan. 

5. Batasan-batasan dalam kontrak utang 

Batasan terhadap pihak manajemen ditentukan oleh pihak pemberi 

pinjaman untuk menjaga kemampuan perusahaan membayar utang. Pihak 
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manajemen perusahaan menyambut baik larangan dividen yang dibebankan oleh 

pemberi pinjaman, karena pihak manajemen tidak perlu mempertimbangkan 

penahanan laba kepada para pemegang saham. 

6. Pengendalian 

Para pemegang saham mungkin lebih menginginkan pembayaran dividen 

dalam jumlah rendah dan melakukan pendanaan investasi melalui laba ditahan. 

Karena perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang besar, maka perlu 

mengumpulkan modal di kemudian hari melalui penjualan saham agar dapat 

membiayai berbagai peluang investasi yang menguntungkan. Kebijakan dividen 

mungkin tidak akan memaksimalkan kesejahteraan seluruh pemegang saham, tetapi 

tetap paling menguntungkan bagi kepentingan pemegang saham mayoritas. 

7. Beberapa observasi akhir   

Kondisi perusahaan yang kurang stabil dapat menjadikan pengaruh jangka 

panjang kebijakan dividen terhadap penilaian dan membuat pilihan dividen menjadi 

keputusan kebijakan yang paling sulit dilakukan.  

  

2.6.7. Pengukuran Kebijakan Dividen  

Pada penelitian ini pengukuran yang digunakan ialah menggunakan Dividen 

Payout Ratio (DPR). Menurut Mardiyanti (2012; dalam Hidayat, 2017: p. 6), DPR 

lebih dapat menggambarkan suatu perilaku keuntungan manajerial, dimana dengan 

melihat berapa besar keuntungan yang dibagikan kepada shareholders sebagai 

dividen dan berapa yang disimpan di perusahaan sebagai kas. Rumus dividend 

payout ratio adalah sebagai berikut : (Brigham & Houston, 2006).  
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Dividen Payout Ratio =
Dividen per lembar saham (DPS)

Pendapatan per lembar saham (EPS)
 

 

2.7. Nilai Perusahaan  

2.7.1. Pengertian Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai saham, 

karena nilai suatu perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham 

secara maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga 

saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham.  

Nilai sebuah perusahaan akan tercermin melalui harga sahamnya, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai suatu perusahaan merupakan harga dari suatu 

perusahaan. Investor juga dapat melihat suatu nilai perusahaan melalui harga 

sahamnya. Karena harga saham berhubungan dengan kinerja dan prospek 

perusahaan yang meningkatkan ekspektasi investor, sehingga investor akan 

bersedia melakukan investasi di perusahaan tersebut. Dengan adanya ekspektasi 

investor tersebut, maka dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan (Susanti 2011; 

dalam Sudarsono, 2015: p. 17). 

Menurut Keown (2004; dalam Widyaningsih et al. 2017: p. 4) “nilai 

perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas 

perusahaan yang beredar”. Widyaningsih et al. (2017: p. 4) mengatakan bahwa 

“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 
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pasar percaya terhadap perusahaan yang akan diinvestasikannya tidak hanya pada 

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

 

2.7.2. Pengukuran Nilai Perusahaan  

Pada penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan PBV. Rasio harga saham 

terhadap nilai buku perusahaan atau Price Book to Value (PBV), menunjukkan 

tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal 

yang diinvestasikan. PBV yang tinggi mencerminkan harga saham yang tinggi 

dibandingkan nilai buku perlembar saham. Semakin tinggi harga saham, semakin 

berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Menurut Brigham & 

Houston (2011) dapat diukur dengan : 

PBV =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 
 

2.8. Peneliatan Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas masalah serupa  

sebagai berikut :  
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Tabel 2.1. : Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

1. (Dien Gusti Mayogi, 

2016). 

“Pengaruh 

Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen, 

dan Kebijakan 

Utang Terhadap 

Nilai Perusahaan” 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

 

 

Variabel 

Independen: 

Profitabilitas 

Kebijakan 

Dividen, 

Kebijakan 

Utang 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Profitabilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

kebijakan dividen 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, 

sedangkan kebijakan 

utang tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel 

kebijakan utang 

terhadap nilai 

perusahaan 

hanya 

profitabilitas 

dan kebijakan 

dividen.   

2. (Eka Putri Ismi 

Novita Deli, 2017). 

“Pengaruh Struktur 

Modal, 

Profitabilitas, 

Growth 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

 

Regresi 

Berganda 

Struktur modal 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel growth 

opportunity, 
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

Opportunity, dan 

Likuiditas Terhadap 

Nilai Perusahaan” 

Variabel 

Independen: 

Struktur 

Modal, 

Profitabilitas 

Growth 

Opportunity 

Likuiditas 

berpengaruh positif 

dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Growth opportunity 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

nilai perusahaan. 

Likuiditas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

nilai perusahaan. 

 

likuiditas 

terhadap nilai 

perusahaan 

hanya 

profitabilitas 

dan struktur 

modal. .   

3. (Ni Kadek Rai 

Prastuti dan I Gede 

Merta Sudiartha, 

2016). 

“Pengaruh Struktur 

Modal, Kebijakan 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel struktur 

modal dan kebijakan 

dividen mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel ukuran 

perusahaan 
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

Dividen, dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Perusahaan 

Manufaktur” 

Variabel 

Independen: 

Struktur 

Modal, 

Kebijakan 

Dividen, 

Ukuran 

Perusahaan 

 

 

sementara variable 

ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan 

manufaktur di bursa 

efek indonesia 

periode 2011-2013. 

terhadap nilai 

perusahaan 

hanya struktur 

modal dan 

kebijakan 

dividen.   

4. (Agustina Lastri 

Pangulu, 2014). 

“Pengaruh 

Profitabilitas, 

growth opportunity, 

dan struktur modal 

terhadap nilai 

perusahaan (Studi 

pada perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

Growth 

Opportunity, 

Struktur Modal 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Profitabilitas, growth 

opportunity, dan 

struktur modal 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel growth 

opportunity 

terhadap nilai 

perusahaan 

hanya 

profitabilitas 

dan struktur 
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

periode 2011-2013).  

 

 

modal.   

5. (Debora Kristina 

Nainggolan, Liper 

Siregar, Parman 

Taringan, 

Supitriyani, 2017). 

“Pengaruh 

Profitabilitas dan 

Leverage Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Sub Sektor 

Konstruksi 

Bangunan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

 

Variabel 

Independen: 

Profitabilitas 

Leverage 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Profitabilitas dan 

leverage secara 

parsial berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan  

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variable 

leverage.   

6. (Wiwik 

Widyaningsih, Edi 

Budi Santoso & 

Hartono, 2017). 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Profitabilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

“Pengaruh Struktur 

Modal, Kinerja 

Keuangan, 

Profitabilitas dan 

Likuiditas Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia 

(Studi Kasus Tahun 

2012-2014)”. 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen: 

Struktur 

Modal, 

Kinerja 

Keuangan, 

Profitabilitas 

Likuiditas 

 

 

 

perusahaan, likuiditas 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, 

sedangkan struktur 

modal dan kinerja 

keuangan tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

variabel kinerja 

keuangan dan 

likuiditas 

terhadap nilai 

perusahaan 

hanya struktur 

modal dan 

profitabilitas    

7.  (Ni Luh Putu Rassri 

Gayatri, I Ketut 

Mustanda, 2017). 

 

“Pengaruh Struktur 

Modal, Kebijakan 

Dividen dan 

Keputusan Investasi 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Struktur 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Struktur modal dan 

keputusan investasi 

berpengaruh positif 

signifkan terhadap 

nilai perusahaan, 

sedangkan kebijakan 

dividen tidak 

berpengaruh 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel 

keputusan 

investasi  

terhadap nilai 
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

Terhadap Nilai 

Perusahaan”. 

Modal, 

Kebijakan 

Dividen, 

Keputusan 

Investasi 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

 

 

perusahaan, 

hanya struktur 

modal dan 

kebijakan 

dividen.  

8. (Dwi Utami, Edi 

Budi Santoso & Ari 

Pranaditya, 2017). 

“Pengaruh Struktur 

Modal, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Kasus Perusahaan 

Manufaktur Sektor 

Aneka Industri yang 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Struktur 

Modal, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Profitabilitas 

Ukuran 

Perusahan 

Kinerja 

Keuangan 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Profitabilitas dan 

ukuran perusahaan 

tidak bepengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Struktur modal, 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

kinerja perusahaan 

terhadap nilai 

perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan. 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel 

pertumbuhan 

perusahaan, 

ukuran 

perusahaan, dan 

kinerja 

keuangan 

terhadap nilai 

perusahaan 

hanya struktur 

modal dan 

profitabilitas.   
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2011-2015)”.  

9. (Karina Meidiawati, 

2016).  

“Pengaruh Size, 

Growth, 

Profitabilitas, 

Struktur Modal, 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan” 

 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Size 

Growth, 

Profitabilitas 

Struktur 

Modal, 

Kebijakan 

Dividen 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan, 

pertumbuhan 

perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan,  

profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, 

struktur modal 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, dan  

kebijakan dividen 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan.  

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel size dan 

growth terhadap 

nilai 

perusahaan.  
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

10.  (Henri Dwi 

Wahyudi, 

Chuzaimah, dan 

Dani Sugiarti, 2016) 

“Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen, 

dan Keputusan 

Investasi Terhadap 

Nilai Perusahaan 

(Studi Penggunaan 

Indeks Lq-45 

Periode 2010-

2014)”. 

Variabel 

Dependen:  

 

Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Kebijakan 

Dividen, 

Keputusan 

Investasi  

Analisis 

Regresi 

Berganda  

Variabel Firm Size 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan Variabel  

Deviden Payout 

Ratio (DPR) 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, Retrun 

On Equity (ROE) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, Variabel 

Price Earning Ratio 

(PER) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel ukuran 

perusahaan dan 

keputusan 

investasi. 

Peneliti juga 

mengganti 

menjadi 

variabel struktur 

modal.  
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

 

 

 

11.  (Samy Ben Naceur 

& Mohamed 

Goaied, 2014).  

“The Relationship 

Between Dividend 

Policy, Financial 

Structure, 

Profitability and 

Firm Value” 

Variabel 

Dependen:  

Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Dividend 

Policy, 

Financial 

Structure, 

Profitability 

Data Panel  Hasilnya 

menunjukkan bahwa 

probabilitas 

menciptakan nilai-

nilai masa depan 

secara positif dan 

signifikan berkorelasi 

dengan faktor 

profitabilitas. Selain 

itu, hasilnya juga 

menunjukkan bahwa 

penciptaan nilai 

dipengaruhi oleh 

pola-pola industri 

(bank-bank yang 

terdaftar adalah 

pencipta nilai lebih di 

bursa saham 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel struktur 

keuangan  
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

Tunisia), berdasarkan 

ukuran 

(kemungkinan untuk 

menciptakan nilai 

lebih kuat di 

perusahaan kecil 

daripada di besar 

satu) dan berdasarkan 

sifat properti 

(kemungkinan untuk 

menciptakan nilai 

lebih kuat di 

perusahaan milik 

swasta daripada yang 

dimiliki oleh publik).  

12.  (Samuel Mwimenyi 

Thauti, 2013). 

“The Relationship 

Between Capital 

Structure and 

Shareholder Value 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Model 

Regresi 

Berganda  

&  

Model 

Empiris  

Temuan penelitian 

menegaskan bahwa 

ada hubungan negatif 

antara leverage dan 

rasio Market to 

Book. Studi ini 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

menambahkan 

variabel 

profitabilitas 

dan kebijakan 
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

for Companies 

Listed in The 

Nairobi Securities 

Exchange” 

Independen: 

Capital 

Structure 

merekomendasikan 

bahwa perusahaan-

perusahaan di NSE 

harus mengikuti 

hierarki pembiayaan 

sebagaimana yang 

didalilkan oleh 

konsep pecking order 

yaitu dana internal 

harus digunakan 

sebelum pembiayaan 

utang dan kemudian 

ekuitas sebagai 

ekuitas dan 

pembiayaan utang 

lebih mahal dan 

mereka mengurangi 

nilai pemegang 

saham di perusahaan 

dibandingkan dengan 

internal dana. 

dividen  
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

13. (Kartal Demirgunes, 

2017). 

”Capital Structure 

Choice and Firm 

Value: New 

Empirical Evidence 

from Asymmetric 

Causaity Test” 

Variabel 

Dependen: 

 

Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Capital 

Structure 

Uji 

Kausalitas 

Asimetris  

Hasil menunjukkan 

bahwa validitas teori 

ttrade-off yang 

memprediksi 

hubungan positif 

antara tingkat utang 

dan nilai perusahaan.  

Pada penelitian 

ini, peneliti 

menambahkan 

variabel 

profitabilitas 

dan kebijakan 

dividen.  

14.  (Abdul Rasyid, 

2015). 

“Effect of 

Ownership 

Structure, 

Profitability and 

Company’s Growth 

Towards Firm 

Value”  

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Ownership 

Structure, 

Capital 

Structure, 

Model 

Regresi 

Berganda  

 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan 

manajerial tidak 

mempengaruhi nilai 

perusahaan secara 

signifikan, 

kepemilikan 

institusional memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

tidak 

menggunakan 

variabel struktur 

kepemilikan 

Analisis Profitabilitas, Capital Structure..., Lulu Aprianti, Ma.-Ibs, 2018



56 
 

 
 

Indonesia Banking School 

No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

Profitability  nilai perusahaan, 

Hasil analisis F-test 

menegaskan bahwa 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, rasio 

hutang terhadap 

ekuitas, return on 

equity dan 

pertumbuhan laba 

secara simultan 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

15.  (Saurabh Ghosh & 

Arijit Ghosh, 2008). 

“Do Leverage, 

Dividend Policy and 

Profitability 

Variabel 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Model Fixed 

Effect Logit  

Ada hubungan non-

linear antara 

leverage, 

profitabilitas dan 

probabilitas 

Pada penelitian 

ini, peneliti 

menambahkan 

variabel struktur 

modal  
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

Influence the Future 

Value of Firm? 

Evidence From 

India” 

Variabel 

Independen: 

Leverage, 

Dividend 

policy, 

Profitability  

peningkatan nilai 

masa depan 

perusahaan. 

Probabilitas 

peningkatan nilai 

masa depan 

perusahaan 

mengurangi secara 

eksponensial dengan 

peningkatan 

leverage, sedangkan, 

meningkat dengan 

kenaikan pembayaran 

dividen dan 

profitabilitas 

perusahaan. Di antara 

perusahaan-

perusahaan dari 

berbagai kelompok 

kepemilikan, 

perusahaan asing 
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No. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

yang berdiri sendiri 

memiliki 

kemungkinan lebih 

besar untuk 

menciptakan nilai 

masa depan yang 

lebih baik daripada 

perusahaan-

perusahaan yang 

berafiliasi dengan 

kelompok. 

 

Sumber : Olahan Penulis, 2018 

 

2.9. Hubungan Antar Variabel  

2.9.1. 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. 

Rasio profitabilitas tinggi yang dimilki sebuah perusahaan akan menarik minat 
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investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Mayogi & Fidiana (2016: p. 1), variabel profitabilitas yang diukur 

menggunakan Return on Equity (ROE) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Deli (2017: p. 1) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan argumentasi di atas dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut :  

H1 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 

2.9.2. 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. Dalam kondisi 

demikian semakin besar hutang, maka nilai perusahaan semakin turun (Deli, 2017: 

p. 5). Penelitian yang dilakukan oleh Prastuti & Sudiartha (2016: p. 1) dengan 

mengukur struktur modal menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan 

bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan menurut Pangulu (2014: p. 1) menyatakan bahwa struktur 

modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan 

argumentasi-argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa : 

H2 = Capital structure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.   
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2.9.3. 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: p. 6). Jika pembayaran 

dividen tinggi, maka harga saham juga akan tinggi, sehingga akan berdampak pula 

pada tingginya nilai perusahaan. Prastuti & Sudiartha (2016: p. 1) dalam 

penelitiannya yang diukur menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR) 

menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan menurut Mayogi & Fidiana (2016: p. 1) mengatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan. Berdasarkan peneliti 

terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 = Dividend policy berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 

2.10. Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini untuk mengetahui apakah profitabilitas, capital structure , dan 

dividend policy mempengaruhi nilai perusahaan yang dilihat melalui nilai saham 

suatu perusahaan secara parsial. Berikut adalah kerangka pemikiran : 
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Gambar 2.2. : Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Sumber : Olahan Penulis, 2018 

 

2.11. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H1:Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H2:Capital Structure berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H3:Dividend Policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai   perusahaan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

3.1. 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: p. 232). Objek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahan BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indoneisa (BEI) periode 2014 sampai 2017.  

 

3.2. 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.  
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3.3. Metode Pengambilan Sampel  

Pada penelitian ini terdapat dua metode pengambilan sampel, yaitu : 

a. Populasi dan Sampel Penelitian.  

Menurut Arikunto (2010: p. 173) menjelaskan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan dari obyek suatu penelitian. Perusahaan yang akan menjadi subjek 

penelitian adalah perusahaan BUMN karya yang listed dan pengelola 

infrastruktur yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian harus mencerminkan karakteristik 

suatu populasi yang sedang diteliti (Sudjana 2005; dalam Sudarsono, 2015: p. 

63). Proses penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 

2010; dalam Deli, 2017: p. 7). Sampel yang diambil dengan kriteria perusahaan 

sebagai berikut :  

1. Perusahaan BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang telah go-public di 

Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian.  

2. Anak perusahaan BUMN karya di bidang infrastruktur yang telah go-public di 

Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian.  

3. Sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah.  

4. Tersedia data laporan keuangan selama periode 2014-2017.  

5. Perusahaan BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang diteliti masih 

beroperasi selama periode 2014-2017.  

Berdasarkan uraian poin-poin kriteria yang penulis jabarkan diatas, maka 

jumlah sampel yang sekaligus akan menjadi objek penelitian yang penulis gunakan 
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di dalam penelitian ini ialah terdiri dari 4 perusahaan BUMN karya, 1 anak 

perusahaan BUMN karya dan 1 perusahaan BUMN pengelola infrastruktur yang 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1. Pemilihan Sampel  

Kriteria  Jumlah  

Perusahaan BUMN karya yang terdaftar (listed) di BEI periode 2014 

– 2017. 4 

Anak perusahaan BUMN karya yang terdaftar (listed) di BEI periode 

2014 -2017.  1 

Perusahaan BUMN pengelola infrastruktur (jalan tol) periode 2014 – 

2017.  1 

Jumlah Perusahaan 6 

 

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 6 perusahaan pada tabel berikut :  

Tabel 3.2. : Objek Penelitian  

No.  Nama Perusahaan Kode 

1. PT Adhi Karya (Persero) Tbk.  ADHI 

2. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.  PTPP 

3. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.  WSKT 

4. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.  WIKA 

5. PT Wika Beton (Persero) Tbk. WTON 

6.  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. JSMR 

Sumber : www.idx.co.id,  yang telah diolah. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode studi 

pustaka yaitu dengan cara mencari landasan teoritis yang dapat menunjang dan 

dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini. Serta dalam teknik 

dokumentasi yaitu dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji 

literatur-literatur yang tersedia seperti jurnal, makalah, dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian.  

 

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel merupakan definisi mengenai variabel yang 

diteliti dan dirumuskan berdasarkan kriteria variabel tersebut diamati. Batasan 

operasional variabel tersebut didasarkan atas sifat yang diobservasi, diamati dan 

didefinisikan (Mayogi & Fidiana, 2016: p. 8). Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari : 

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: p. 9).  
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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. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen pada suatu perusahaan. Keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari ROE perusahaan. 

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. Salah satu cara untuk mengukur 

rasio profitabilitas dengan tingkat hasil seluruh modal Return On Equity (ROE). 

Menurut Kasmir (2008; dalam Mayogi & Fidiana, 2016: p. 8) “ROE merupakan 

rasio antara tingkat pengembalian terhadap ekuitas perusahaan” (X1).  

b. Menurut Husnan & Pudjiastuti (2015: p. 275) mendefinisikan “struktur modal 

sebagai perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan 

modal sendiri”. Menurut Riyanto (2008; dalam Deli, 2017: p. 9) yang 

menyatakan bahwa struktur modal dapat dilihat melalui tingkat rasio. Rasio 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER). 

Menurut Husnan & Pudjiastuti (2015: p. 70) “DER merupakan rasio antara 

hutang terhadap modal sendiri” (X2).  

c. Menurut Mayogi & Fidiana (2016: p. 9) “kebijakan dividen merupakan 

keputusan perusahaan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 
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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: 

p. 9) “DPR merupakan rasio antara dividen yang dibagikan perusahaan terhadap 

laba bersih yang dihasilkan perusahaan” (X3).  

Berdasarkan uraian di atas dapat diringkas dalam tabel berikut : 

Tabel 3.3. Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel  Definisi Pengukuran Skala 

Pengukuran  

1. ROE Rasio antara tingkat 

pengembalian terhadap 

ekuitas perusahaan 

Laba bersih

Ekuitas saham biasa
 x 100% 

Rasio 

2. DER Rasio antara hutang dengan 

modal sendiri 

Total Kewajiban 

Modal Sendiri 
 x 100% 

Rasio 

3. DPR Rasio antara dividen yang 

dibagikan perusahaan 

dengan laba bersih yang 

dihasilkan perusahaan 

Dividen per lembar saham (DPS)

Pendapatan per lembar saham (EPS)
 x 100% 

Rasio 

4. PBV Rasio antara harga saham 

terhadap nilai buku 

perusahaan 

Market Price per Share  

Book Value per Share 
 x 100% 

Rasio 

Sumber : Data diolah penulis, 2018 
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3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif  

Metode analisis deskriptif adalah metode menganalisis dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2010; dalam Deli, 2017: p. 10). Metode analisa data 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen akan mempengaruhi 

variabel dependen yang dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Menurut Ghozali (2016: p. 19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skenwss (kemencengan distribusi). 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data kuantitatif yang diolah 

dengan menggunakan program EViews sehingga dapat memberi penjelasan 

mengenai kondisi perusahaan selama periode pengamatan. 

 

3.6.2. Model Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variable independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2013: p. 57). 

Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-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: p. 10). Data yang digunakan biasanya berskala interval 
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atau rasio. 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. Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan 

regresi berikut :  

PBVit = α + β1ROEit  + β2DERit   + β3DPRit    +  ε 

Dimana,  

PBVit : Price to book value   

α   : Konstanta  

β1-β3  : Koefisien regresi variabel X1-X3 

ROEit  : Return on equity (Proksi Profitabilitas) 

DERit  : Debt to equity ratio (Proksi capital structure) 

DPRit  : Dividend payout ratio (Proksi dividend policy) 

ε   : Error 

 

3.6.3.  Uji Data Panel  

Data panel sering disebut juga dengan Pooled Data (Pooling Time Series 

dan Cross-Section), Micropanel Data, Longitudinal Data, Event History Analysis 

dan Cohort Analysis. Semua istilah ini mempunyai makna pergerakan sepanjang 

waktu dari unit cross-sectional (misalnya individu, perusahaan, negara) diamati 

sepanjang waktu (Ghozali, 2013: p. 231). Dalam analisis model data panel dikenal 

tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan Ordinary Least Square/OLS (common 
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effect), pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pendekatan efek acak (random 

effect) (Winarno, 2015: p. 9.15).  

 Teknik yang paling sederhana mengasumsikan bahwa data gabungan yang 

ada, menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil analisis regresi dianggap 

berlaku pada semua objek pada semua waktu. Metode ini sering disebut dengan 

common effect. Pendekatan fixed effect adalah bahwa satu objek, memiliki 

konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga 

dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (time invariant). 

Sedangkan pendekatan random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan 

metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random 

menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek 

(Winarno, 2015: p. 9.15&9.17). Berikut terdapat langkah pengujian yang harus 

dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat, yaitu: 

3.6.3.1. Uji Chow  

 Menurut Ghozali (2013: p. 194) Chow test adalah alat untuk menguji test 

for equality of coefficient atau uji kesamaan koefisien dan test ini ditemukan oleh 

Gregory Chow. Uji Chow untuk menentukan memiilih antara common effect atau 

fixed effect. Berikut hipotesis yang digunakan : (Widarjono, 2009: p. 238).  

Ho = Menggunakan model common effect  

Ha = Menggunakan model fixed effect  
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 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section Chi Square < 0,05.  

 

3.6.3.2. Uji Hausman  

Menurut Widarjono (2009: p. 240) Hausman telah mengembangkan suatu 

uji statistik untuk memilih apakah menggunakan model fixed effect atau random 

effect. Berikut hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009: p. 241) dalam uji 

hausman, sebagai berikut :  

Ho = Menggunakan model random effect  

Ha = Menggunakan model fixed effect  

Dengan kriteria pengujian Ho diterima apabila probabilitas cross section 

random > 0.05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross section random 

< 0.05.  

 

3.6.4. 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.  
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Uji asumsi klasik terdiri dari 4 pengujian, yaitu Uji Normalitas, Uji 

Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas,  dan Uji Multikolonieritas (Winarno, 2015: 

p. 5.1). 

3.6.4.1. Uji Normalitas  

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data terdistribusi normal. 

Menurut Ghozali (2013: p. 165) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal. Terdapat dua cara untuk menguji normalitas yaitu dengan menggunakan 

histrogam dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengukur 

apakah data terdistribusi normal (Winarno, 2015: p. 5.41). Nilai JB statistik 

mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasan (degree of freedom) 

sebesar 2 (Ghozali, 2013: p. 166). Selain itu, probability menunjukkan 

kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobeservasi di 

bawah hipotesis nol. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan 

penolakan hipotesis nol distribusi normal (Winarno, 2015: p. 5.43). Dimana 

hipotesis yang akan diuji yaitu : (Winarno, 2015: p. 5.41). 

Ho = Nilai uji berdistribusi normal  

Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah :   

Ho diterima bila nilai probability pada pengujian > 0.05  

Ha diterima bila nilai probability pada pengujian < 0.05  
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3.6.4.2. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang 

individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok 

yang sama pada periode berikutnya (Ghozali, 2016: p. 137).  

Menurut Ghozali (2016: p. 137) model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, salah satunya 

dengan melakukan pengujian Lagrange Multiplier (LM Test). Uji LM akan 

menghasilkan statistik Breusch-Godfrey sehingga uji LM juga kadang disebut uji 

Breusch-Godfrey. Menurut Winarno (2015: p. 5.33) hipotesis yang akan diuji yaitu:  

Bila nilai probability > 0.05, berarti tidak ada autokolerasi  

Bila nilai probability < 0.05, berarti ada autokolerasi  

 

 3.6.4.3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 
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regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heteroskedastisitas, karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil,sedang, dan besar) (Ghozali, 2016: p. 134). Menurut Winarno (2015: 

p. 5.8) ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada 

tidaknya masalah heteroskedastisitas, salah satunya adalah uji white yang 

merupakan uji yang digunakan dalam penelitian ini. Uji white pada dasarnya mirip 

dengan uji glejser. Probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% 

diartikan regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.  

 

3.6.4.4. Uji Multikolinieritas  

Menurut Ghozali (2016: p. 103) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol. Menurut Widarjono (2009: p. 

106) mendeteksi multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar 

variabel independen. Dengan ketentuan, jika koefisien korelasi di atas 0.85 maka 

terdapat multikolinieritas dalam model. Akan tetapi, apabila koefisien korelasi di 

bawah 0.85 maka tidak terdapat multikolonieritas dalam model.    
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3.7. Goodness of Fit Test   

3.7.1. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel-variabel dependen.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak perduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted 

R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam 

model (Ghozali, 2016: p. 95).  

 

3.7.2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)  

Uji Statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen, sehingga dapat digunakan untuk meramalkan variabel dependen 

(Ghozali, 2016: p. 96). Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara 
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membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian simultan terhadap 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih 

kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih 

besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 persen maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 

3.8. Uji Hipotesis  

3.8.1. Uji Statistik t 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan masing-masing variabel 

profitabilitas, capital structure, dan dividend policy secara individu terhadap nilai 

perusahan. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menggap variabel independen 

lainnya konstan (Ghozali, 2013: p. 62). Menurut Ghozali (2016: p. 97) cara 

pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 5 
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persen maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih besar dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 5 

persen maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.
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BAB IV 

ANALISIS & PEMBAHASAN  

 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian  

 Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan 

data tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan BUMN karya, pengelola infrastruktur, dan anak perusahaan BUMN 

karya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2017. BEI 

dipilih sebagai sumber utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan 

paling utama di Indonesia. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive 

sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut 

merupakan tabel populasi dalam penelitian ini.  

Tabel 4.1. Objek Perusahaan 

No.  Nama Perusahaan Kode 

1. PT Adhi Karya (Persero) Tbk.  ADHI 

2. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.  PTPP 

3. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.  WSKT 

4. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.  WIKA 

5. PT Wika Beton (Persero) Tbk. WTON 

6.  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. JSMR 

  Sumber : www.idx.co.id, data diolah oleh penulis.
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4.2. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian  

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif  

 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9.0 

diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptiif 

 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 : Hasil Output Program Eviews 9 

 Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing variabel 

berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri dari atas nilai rata-rata 

(mean), nilai maksimum (max.), nilai minimum (min.), median dan standar deviasi 

masing-masing variabel. Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel 

tersebut, dapat diuraikan mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap 

variabel penelitian, yaitu :  

a. Nilai Perusahaan (PBV)  

 Variabel nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur menggunakan price to book 

value untuk menunjukkan tingkat kemampuan perusahaaan menciptakan nilai 
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relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Berdasarkan pengolahan data 

yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti yang tampak 

disajikan dalam tabel 4.2 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 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.  

b. Profitabilitas (ROE)  

 Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROE merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan 

suatu emiten dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah 

diinvestasikan pemegang saham. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan 

dengan menggunakan software Eviews 9, dari 24 objek penelitian seperti yang 

ditunjukkan dalam tabel 4.2 perusahaan yang memiliki 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 
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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.  

c. Capital Structure (DER) 

 Variabel capital structure yang diproksikan dengan DER merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan total kewajiban 

dibagi dengan modal sendiri. DER merupakan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang dengan modal yang dimilikinya dan sangat berkaitan dengan 

penciptaan suatu struktur modal perusahaan yang dapat mempengaruhi kebijakan 

pendanaan perusahaan yang tepat agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9, seperti yang tampak dalam tabel 4.2 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 

Analisis Profitabilitas, Capital Structure..., Lulu Aprianti, Ma.-Ibs, 2018



82 
 

  

Indonesia Banking School 

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).  

d. Dividend Policy (DPR)  

Variabel dividend policy yang dirpoksikan dengan DPR merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan pembagian 

antara dividen per lembar saham dengan pendapatan per lembar saham. DPR 

digunakan untuk mengukur besaran dividen yang akan dibagikan ke pemegang 

saham. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.2 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 
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0.222083 yang menunjukkan bahwa dividend policy yang diproksikan dengan 

dividend payout ratio telah terdistribusi dengan baik.  

 

4.2.2. 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.  

4.2.2.1. Uji Chow 

Analisis regresi ini menyangkut hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. 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: p. 9.15). Dari 

ketiga model pendekatan tersebut, yang dilakukan tahap awal dalam mengestimasi model 

yaitu dengan melakukan uji chow. 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 tersebut maka lanjut 

dengan melakukan uji hausman untuk menentukan model apa yang digunakan, apakah 

random effect atau fixed effect (Widarjono, 2009: p. 238).  

Berikut ini merupakan hasil uji chow yang terdapat pada tabel 4.3, yaitu 

sebagai berikut :  
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Tabel 4.3. 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 

 Berdasarkan pada tabel 4.3 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.  

 

4.2.3. Uji Asumsi Klasik  

4.2.3.1. Uji Normalitas  

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: p. 5.43). Hasil uji 

normalitas disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini :   
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Gambar 4.1. 

Hasil Uji Normalitas  

 

   Sumber : Output Eviews, 2018 

 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.  

 

4.2.3.2. Uji Autokorelasi  

 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 
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autokorelasi (Winarno, 2015: p. 5.33). Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji autokorelasi 

yang tampak sebagai berikut :  

Tabel 4.4.  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 

 Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang tampak 

disajikan pada tabel 4.4 bahwa probability pada model penelitian sebesar 0.5438 

yang artinya bahwa probabilitiy Chi-square > 0.05 atau 0.5438 > 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami autokorelasi.   

 

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas  

 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: p. 17). Tabel 4.5 

menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji white yang tampak sebagai 

berikut :  

Tabel 4.5. 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 
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 Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software Eviews 

9 sebagaimana yang telah terlampir pada tabel 4.5, bahwa probability Chi-square 

sebesar 0.8779. Nilai ini jauh lebih besar dari 5% (0.05), yang mengindikasi bahwa 

data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.  

 

4.2.3.4. Uji Multikolinieritas  

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: p. 106). Dengan hasil yang telah diperoleh pada 

tabel di bawah ini :  

Tabel 4.6. 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 

 Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi 
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antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas di dalam 

penelitian ini.  

 

4.2.4. 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 :  

Tabel 4.7. 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 
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 Berdasarkan pada tabel 4.7 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    

Dimana,  

PBVit : Proksi nilai perusahaan  

α   : Konstanta  

β1-β3  : Koefisien regresi variabel X1-X3 

ROEit  : Return on Equity (Proksi profitabilitas)  

DERit    : Debt to Equity Ratio (Proksi capital structure)    

DPRit : Dividend Payout Ratio (Proksi dividend policy)    

εit    : Error 

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai 

berikut : 

a. Apabila Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), dan Dividend 

Payout Ratio (DPR) diasumsikan konstan, maka Price to Book Value (PBV) yang 

dihasilkan sebesar 0.542112.  

b. Koefisien regresi untuk ROE sebesar 0.019229. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

ROE meningkat 1%, diasumsikan DER dan DPR konstan maka Price to Book Value 

(PBV) akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0.019229.  
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c. Koefisien regresi untuk DER sebesar 0.006800 . Hal ini menunjukkan bahwa jika 

DER meningkat 1%, diasumsikan ROE dan DPR konstan maka Price to Book Value 

(PBV) akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0.006800 .  

d. Koefisien regresi untuk DPR sebesar 4.825088. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

DPR meningkat 1%, diasumsikan ROE dan DER konstan maka Price to Book Value 

(PBV) akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4.825088.  

 

4.2.5. Goodness of Fit Test  

4.2.5.1. Uji Koefisien Determinasi  

 Uji koefisien determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R-square 

menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen.  

Tabel 4.8. 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 
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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 4.8 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.  

 

4.2.6. Uji Hipotesis  

4.2.6.1. Uji t  

 Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

secara individu variabel independen dalam penelitian terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis peneliti yang merupakan dugaan 

sementara peneliti. Dengan dilakukannya pengujian ini, maka akan dapat menjawab 

dan menjelaskan perumusan yang diajukan sebelumnya. 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: p. 97). Berikut tabel 4.9 yang menggambarkan hasil regresi data 

panel : 
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Tabel 4.9. 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. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (PBV). Pengujian Hipotesis 1 ditolak yaitu profitabilitas 

tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV). Hal ini berdasarkan 

tabel 4.9, 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. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Capital Structure berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (PBV). Pengujian Hipotesis 2 tidak dapat ditolak yaitu 

capital structure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV). Hal ini 

berdasarkan tabel 4.9 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 
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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. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu; Dividend Policy berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (PBV). Pengujian Hipotesis 3 ditolak yaitu dividend 

policy tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV). Hal ini 

berdasarkan tabel 4.9 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.   

 

4.2.7. Analisis Hasil Penelitian  

4.2.7.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahan  

 Profitabilitas adalah kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.  

 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan 

PBV atau price to book value pada tabel 4.9 menunjukkan hasil bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

tinggi rendahnya profitabilitas tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai suatu 
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perusahaan. Hal ini berarti, meskipun perusahaan telah meningkatkan efisiensi 

kinerja dalam ekuitas perusahaan untuk memperoleh laba, sehingga presentase 

ROE naik, investor belum tentu menjadikan ROE sebagai salah satu faktor tolak 

ukur dalam pengambilan keputusan berinvestasi.  

 Hasil ini didukung oleh penelitian Dwi Utami et al. (2017: p. 1) yang juga 

melakukan penelitian pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan hasil 

yang di dapat oleh Dwi Utami adalah profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Menurut penelitian terdahulu, profitabilitas tidak berpengaruh 

dikarenakan profitabilitas yang didapat dari setiap adanya kenaikan hutang sebagai 

sumber pendanaan perusahaan.  

 

4.2.7.2. Pengaruh Capital Structure terhadap Nilai Perusahaan  

 Pengaruh capital structure terhadap nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan PBV atau price to book value pada tabel 4.9 menunjukkan hasil bahwa 

capital structure (DER) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio capital structure maka akan 

mengubah atau mempengaruhi price to book value, begitu juga sebaliknya. Dalam 

arti lain, hal tersebut menunjukkan bahwa seberapa besar perusahaan membiayai 

perusahaannya dengan hutang maka akan mempengaruhi nilai saham suatu 

perusahaan tersebut.  

Capital structure yang diproksikan dengan debt to equity ratio memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini sesuai dengan teori pecking order 

theory yang menyatakan bahwa perusahaan akan menentukan atau memutuskan 
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sumber dana yang paling tepat. Sesuai dengan teori ini maka investasi akan dibiayai 

dengan dana internal terlebih dahulu (yaitu laba ditahan), kemudian baru diikuti 

oleh penerbitan hutang baru dan akhirnya penerbitan ekuitas baru. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan jumlah hutang suatu perusahaan menandakan 

bahwa perusahaan telah merasa yakin akan prospek pendapatan perusahaan di masa 

yang akan datang, sehingga tidak perlu khawatir dengan pembayaran bunga dan 

juga hutangnya. Investor akan merasa lebih aman untuk melakukan investasi di 

perusahaan tersebut, sehingga permintaan saham akan meningkat dan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, apabila penggunaan hutang memiliki 

peningkatan yang terlalu besar maka akan memberikan dampak negatif terhadap 

perusahaan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deli 

(2017: p. 1) menunjukkan bahwa capital structure berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Prastuti dan Sudiartha (2016: 

p. 1) dan juga Gayatri dan Mustanda (2017) yang menunjukkan bahwa capital 

structure berpengaruh positif pada nilai perusahaan.  

 

4.2.7.3. Pengaruh Dividend Policy terhadap Nilai Perusahaan  

 Dividend policy (kebijakan dividen) merupakan keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham 

dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan 

investasi dimasa yang akan mendatang.  
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 Pengaruh dividend policy yang diproksikan dengan dividend payout ratio 

atau DPR terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV atau price to 

book value pada tabel 4.9 menunjukkan hasil tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dibagikan tidaknya dividen 

suatu perusahaan atau besar kecilnya dividen yang dibagikan tidak akan 

mempengaruhi nilai saham perusahaan tersebut. Hasil ini juga sesuai dengan teori 

yang dinyatakan oleh Modigliani dan Miller pada teori ketidakrelevanan dividen 

yang menyatakan bahwa dividend policy tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

Dengan menunjukkan bahwa waktu pembagian dividen tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. Selanjutnya, dengan tidak adanya pajak dan biaya transaksi, dividen 

tunai sama dengan membeli kembali saham.  

 Hasil ini didukung oleh penelitian Hidayat (2017: p. 1) yang mendapat hasil 

yang sama yaitu DPR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

lainnya yang mendapatkan hasil yang sama oleh Meidiawati (2016: p. 1) 

menunjukkan bahwa DPR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 

Wahyudi et al. (2016: p. 1) juga mendapatkan bahwa DPR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut penelitian terdahulu dikarenakan 

peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi 

nilai perusahaan. Manajemen perusahaan memutuskan untuk menahan laba dengan 

pembagian dividen yang rendah dikarenakan manajemen sangat memperhatikan 

tentang kelangsungan hidup perusahaan, sehingga manajemen melakukan 

penahanan laba juga untuk melakukan ekspansi dan dikarenakan perusahaan 

membutuhkan kas untuk operasi perusahaan.   
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4.3. Keterkaitan BUMN  

 Seperti yang sudah dijelaskan pada analisis pembahasan, bahwa 

profitabilitas dan dividend policy secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa, bagi investor, BUMN 

sebagai entitas bisnis, dianggap memiliki nilai kredibilitas yang baik, sehingga 

investor tidak menjadikan profitabilitas dan dividend policy sebagai tolak ukur 

dalam melihat nilai perusahaan. Oleh karena itu, investor akan lebih percaya untuk 

berinvestasi/menanamkan modalnya pada perusahaan BUMN karya dan pengelola 

infrastruktur tersebut.  

Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari media massa detik 

finance bahwa nilai saham perusahaan BUMN di pasar modal yang lebih “aman” 

atau stabil, dikarenakan fluktuasinya tidak terlalu tajam. Perusahaan BUMN yang 

dimiliki pemerintah juga membuat perusahaan tersebut memiliki kemungkinan 

yang lebih kecil untuk terjadinya kebangkrutan. Tidak hanya sebagai perusahaan 

milik pemerintah, perusahaan BUMN karya dan pengelola infrastruktur juga 

merupakan alternatif pilihan investasi yang “aman” bagi investor, untuk menuai 

keuntungan, seiring dengan kebijakan pemerintah yang masih melanjutkan 

program peningkatan infrastruktur.  

 

4.4. Implikasi Manajerial  

 Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai profitabilitas (ROE), 

capital structure (DER) dan dividend policy (DPR) terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan price to book value atau PBV, terdapat beberapa hal yang  dapat 
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dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan oleh pihak BUMN dan pihak-pihak 

yang berkepentingan. Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh ROE, DER dan 

DPR terhadap PBV, ditemukan bahwa ROE dan DPR memiliki hasil yaitu tidak 

berpengaruh positif terhadap PBV, sedangkan DER berpengaruh positif terhadap 

PBV. 

 Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Price to Book Value 

(PBV). Hal ini menunjukkan bahwa laba yang diperoleh oleh perusahaan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan karena dengan banyaknya pengerjaan proyek-

proyek yang dilakukan perusahaan BUMN karya dan pengelola infrastruktur 

tersebut tidak sepenuhnya membuat perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan 

laba yang besar sehingga pengaruh terhadap nilai perusahaan pun juga tidak cukup 

signifikan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi 

Utami et al. (2017: p. 1), hasil yang di dapat oleh Dwi Utami adalah profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa capital structure memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Price to Book Value 

(PBV). Hal ini berarti rasio hutang mempengaruhi nilai perusahaan. Maka, 

perusahaan akan lebih berhati-hati dalam keputusan penggunaan hutang, karena 

keputusan penggunaan hutang akan meningkatkan atau menurunkan nilai 

perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi investor dalam penanaman investasi pada 

perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja 

perusahaannya dan perusahaan akan lebih berkembang. Hal ini juga sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Mustanda (2017) yang menunjukkan 

bahwa capital structure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

  Variabel independen terakhir dalam penelitian ini, dari hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa dividend policy (DPR) tidak berpengaruh positif secara 

signifikan. Hal ini berarti besar atau kecil nya dividen yang dibagikan kepada 

investor tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini juga dapat membuat 

perusahaan melakukan penahanan laba dan dividen yang dibagikan kepada investor 

tidak terlalu besar sehingga perusahaan dapat meningkatkan kemampuan 

perusahaan untuk berinvestasi agar lebih berkembang dikemudian hari, dan 

kedepannya investor akan diuntungkan pula dengan peningkatan kemampuan 

perusahaan dalam investasi tersebut. Selain itu, beberapa investor akan lebih 

memilih untuk menerima distribusi uang tunai dalam bentuk pembelian kembali 

daripada dividen. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Meidiawati (2016: p. 1), yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan 

memutuskan untuk menahan laba dengan pembagian dividen yang rendah 

dikarenakan manajemen sangat memperhatikan tentang kelangsungan hidup 

perusahaan, sehingga manajemen melakukan penahanan laba juga untuk 

melakukan ekspansi dan karena perusahaan membutuhkan kas untuk operasi 

perusahaan.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN   

 

 

5.1. Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 

profitabilitas, capital structure, dan dividend policy terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan price to book value pada perusahaan BUMN karya, anak 

perusahaan BUMN karya dan pengelola infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014 sampai dengan 2017. Berdasarkan analisis dan 

penbahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

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.
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5.2. Keterbatasan Penelitian  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Penelitian ini hanya mengambil objek penelitian dari perusahaan PT Adhi Karya 

(Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Waskita Karya 

(Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Wika Beton (Persero) Tbk., 

dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. periode 2014-2017.  

2. Nilai perusahaan hanya dengan proksi dengan Price to Book Value (PBV), ada 

beberapa alternatif dalam menghitung nilai perusahaan.  

3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya empat tahun.  

 

5.3. 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.  

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.  
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3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan perusahaan Infrastruktur 

lainnya, seperti Pelabuhan dan Bandara.  
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LAMPIRAN  

 

LAMPIRAN I 

DATA PENELITIAN  

Tahun  Perusahaan PBV ROE DER DPR  

2014 ADHI 3.59 22.7 127.6 0.37 

2015 ADHI 1.48 9.87 0.60 0.09 

2016 ADHI 1.36 6.45 0.78 0.30 

2017 ADHI 1.14 9.6 1.44 0.14 

2014 PP 7.23 29.06 511.31 0.23 

2015 PP 3.67 31.68 273.68 0.14 

2016 PP 2.19 15.48 189.3 0.15 

2017 PP 1.66 14.78 193.35 0.21 

2014 WSKT 5.01 25.36 340.25 0.22 

2015 WSKT 2.34 39.31 212.33 0.11 

2016 WSKT 2.06 22.42 1.50 0.10 

2017 WSKT 1.25 42.10 1.93 0.13 

2014 WIKA 4.54 22.22 2.74 0.20 

2015 WIKA 3.22 28.13 3.34 0.27 

2016 WIKA 1.16 16.45 1.64 0.21 

2017 WIKA 0.95 18.93 2.12 0.20 

2014 JSMR 4.19 12.28 1.79 0.35 

2015 JSMR 2.87 11.86 1.97 0.20 

2016 JSMR 1.89 11.56 2.27 0.28 

2017 JSMR 2.50 11.98 3.31 0.20 

2014 WTON 1.19 16.94 70.83 0.29 

2015 WTON 3.17 9.54 96.87 0.31 

2016 WTON 2.89 14.62 87.21 0.31 

2017 WTON 1.59 18.02 157.21 0.32 
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI PENELITIAN  

1. Output 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

 Skewness  1.279312  0.923946  1.562329  0.071202

 Kurtosis  4.559890  3.106828  4.989443  1.930467

 Jarque-Bera  8.979812  3.426117  13.72138  1.164179

 Probability  0.011222  0.180313  0.001048  0.558730

 Sum  63.14000  461.3400  2285.370  5.330000

 Sum Sq. Dev.  52.98058  2047.043  415851.0  0.153996

 Observations  24  24  24  24  
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2. Output Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: PERUSAHAAN

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 1.352976 (5,15) 0.2961

Cross-section Chi-square 8.933937 5 0.1117

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PBV?

Method: Panel Least Squares

Date: 10/04/18   Time: 00:49

Sample: 1 4

Included observations: 4

Cross-sections included: 6

Total pool (balanced) observations: 24

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 1.248751

Prob(F-statistic) 0.004009
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4. Output Regresi (Common Effect)  

Dependent Variable: PBV

Method: Least Squares

Date: 10/04/18   Time: 00:41

Sample: 1 24

Included observations: 24

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
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5. Output Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas   
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b. Uji Autokolerasi  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.481279     Prob. F(2,18) 0.6257

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

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 10/04/18   Time: 00:57

Sample: 1 24

Included observations: 24

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.193384 1.198182 0.161398 0.8736

ROE -0.002077 0.035980 -0.057729 0.9546

DER -0.000631 0.002195 -0.287669 0.7769

DPR -0.276887 3.394167 -0.081577 0.9359

RESID(-1) -0.182514 0.269109 -0.678215 0.5063

RESID(-2) -0.214776 0.283313 -0.758086 0.4582

R-squared 0.050761     Mean dependent var -2.22E-16

Adjusted R-squared -0.212917     S.D. dependent var 1.096313

S.E. of regression 1.207396     Akaike info criterion 3.427127

Sum squared resid 26.24050     Schwarz criterion 3.721641

Log likelihood -35.12553     Hannan-Quinn criter. 3.505262

F-statistic 0.192512     Durbin-Watson stat 1.965972

Prob(F-statistic) 0.961497
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White

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

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/04/18   Time: 00:55

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.737327 0.836648 0.881286 0.3886

ROE^2 3.08E-06 0.000854 0.003611 0.9972

DER^2 2.67E-06 6.32E-06 0.422541 0.6771

DPR^2 6.146203 9.890861 0.621402 0.5414

R-squared 0.028328     Mean dependent var 1.151822

Adjusted R-squared -0.117422     S.D. dependent var 1.569264

S.E. of regression 1.658841     Akaike info criterion 4.001127

Sum squared resid 55.03507     Schwarz criterion 4.197470

Log likelihood -44.01353     Hannan-Quinn criter. 4.053217

F-statistic 0.194363     Durbin-Watson stat 2.120796

Prob(F-statistic) 0.898993

 

 

d. Uji Multikolineritas  

ROE DER DPR

ROE  1.000000  0.410027 -0.336557

DER  0.410027  1.000000 -0.015272

DPR -0.336557 -0.015272  1.000000  
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