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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 

kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan umur perusahaan terhadap nilai 

perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variable kontrol. Populasi dari 

adalah perusahaan yang tergabung dalam industry keuangan non bank pada tahun 

2014-2016. Metode dalam pemilihan sample adalah purposive sampling dan 

menghasilkan 38 perusahaan. Variabel bebas adalah Return on Equity (ROE) 

sebagai ukuran dari profitabilitas, Deviden Payout Ratio (DPR) sebagai ukuran dari 

kebijakan dividen, Debt to Equity Ratio (DER) sebagai ukuran kebijakan hutang, 

dan umur perusahaan. Variabel terikat adalah Tobins Q sebagai ukuran nilai 

perusahaan. Variabel kontrol adalah Ln total asset sebagai ukuran dari ukuran 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari 

laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia, Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Profitabilitas (ROE), Kebijakan Hutang (DER) tidak berpengaruh, 

Kebijakan Dividen berpengaruh positif signifikan, dan Umur perusahaan 

berpengaruh negatif signifkan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variable 

kontrol tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Kata Kunci: Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Umur 

perusahaan, Ukuran perusahaan, Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the effect of profitability, dividend 

policy, debt policy, and company age on company value with company size as 

control variable.  Population of this research is all financial company except bank 

listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2014-216. Sampling method that 

used is purposive sampling method and obtained 38 companies. The independent 

variable are Return On Equity (ROE) as a measure of profitability, Dividend 

Payout Ratio (DPR) as a measure of dividend policy, Debt to equity ratio (DER) as 

a measure of debt policy, and firm age. The dependent variable is Tobins Q as a 

measure of company value. Control variable is ln total asset as a measure of firm 

size. This study uses secondary data that obtained from financial statement that 

available on Indonesia Stock Exchange. The results showed that Profitability 

(ROE), Debt Policy have no significant effect, dividend policy have a positive 

signifificant effect, and Company age have a negative effect on firm value. 

Meanwhile the control variable have no  significant effect on firm value. 

Keywords: Profitability, Dividend Policy, Debt Policy, Firm Age, Firm Size, Firm 

Value  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir, industri keuangan non bank diyakini terus 

mengalami pertumbuhan. Menurut data yang dilansir dari website resmi Otoritas 

Jasa Keuangan sampai tahun 2016, walaupun terjadi gejolak ekonomi internasional 

yang membuat perekonomian dalam negeri lesu, industri keuangan non bank terus 

mengalami pertumbuhan baik dari total asset maupun dari tingkat pelayanan 

terhadap masyarakat. Pada tahun 2014, total asset IKNB meningkat sebesar 12.84% 

menjadi 1514.6 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1335.45 T. 

Kemudian pada tahun 2015, total asset IKNB kembali meningkat menjadi 1.617.9 

Triliun. Dan pada tahun 2015, total asset IKNB mencapai 1.845 triliun. 

Selain itu, Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank juga bisa dilihat dari 

peningkatan harga saham beberapa perusahaan yang tergabung dalam industri 

tersebut. Salah satu contohnya dari perusahaan Finance yaitu PT. Radana Bhaskara 

Finance, Tbk yang pada akhir tahun 2014 harga sahamnya sebesar 210, walaupun 

sempat menurun sebesar 28 poin menjadi 182 pada akhir tahun 2015, namun harga 

saham PT Radana Bhaskara Finance kembali meningkat pada akhir tahun 2016 

menjadi 252 rupiah per lembar sahamnya. Selain itu dari Perusahaan Asuransi yaitu 

PT. Lippo General Insurance dari tahun ketahun harga sahamnya juga terus 

meningkat. Pada akhir tahun 2014 harga sahamya sebesar 4800 dan meningkat pada 

tahun 2015 menjadi 5250 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 5400.
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Selain itu hal lain yang menjadi bukti perkembangan sektor industri 

keuangan non bank adalah semakin bertambahnya perusahaan go public yang 

tergabung dalam sektor tersebut. Pada tahun 2014 terdapat 2 perusahaan yang baru 

listing di bursa efek dan kembali terdapat penambahan 1 perusahaan pada tahun 

2015, dan pada tahun 2016, ada 1 perusahaan lagi yang baru listing di bursa efek 

Indonesia. Total perusahaan sektor Industri Keuangan Non Bank yang listing di 

BEI sampai saat ini berjumlah 48 perusahaan.  

Pertumbuhan tersebut menandakan semakin berkembangnya industri 

keuangan non bank yang pasti diiringi dengan persaingan yang semakin sengit antar 

perusahaan di bidang tersebut. Para pengusaha dituntut untuk berfikir lebih keras 

mengenai strategi bisnis dan inovasi yang akan di diterapkan oleh perusahaan agar 

bisa tetap sustain dan tujuan dari perusahaan tersebut bisa tercapai. 

Tujuan perusahaan secara umum adalah untuk mendapatkan laba yang 

sebesar-besarnya. Namun ada tujuan lain dari perusahaan adalah untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui memaksimalkan nilai 

perusahaan (Sartono, 2010). Semakin tinggi nilai perusahaan maka kesejahteraan 

pemegang saham juga semakin tinggi. Semakin tingginya nilai perusahaan juga 

akan membuat tertarik dan dipandangnya perusahaan oleh para calon investor. 

Nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap layak 

oleh calon investor sehingga ia mau mengeluarkan dananya. Bagi perusahaan go 

public, indikator nilai perusahaan adalah harga saham yang diperjual belikan di 

bursa efek. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa peningkatan harga saham 
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berbanding lurus dengan peningkatan kemakmuran para pemegang saham, dan 

peningkatan harga saham berbanding lurus dengan peningkatan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat 

dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Peluang investasi dapat memberikan 

sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan baik saat ini maupun dimasa yang 

akan datang. 

Ada beberapa cara untuk menghitung nilai perusahaan, salah satunya adalah 

Tobins Q, Tobins Q menunjukkan rasio dari nilai pasar asset. Menurut Sudiyatno 

dan Puspitasari (2010) tobins q merupakan rasio yang dapat digunakan untuk 

mempertimbangkan potensi perkembangan harga saham suatu perusahaan.  

Profitabilitas dianggap dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Besar 

kecilnya profitabilitas yang dihasilkan suatu perusahaan dapat mempengaruhi nilai 

dari perusahaan. Profitabilitas merupakan alat ukur kinerja perusahaan yang bisa 

dilihat dari laba yang dihasilkan. Jika perusahaan tersebut mampu meningkatkan 

profitabilitas dari satu periode ke periode selanjutnya maka itu bisa menjadi 

gambaran bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik sehingga investor 

bisa menjadi tertarik untuk berinvestasi dan juga bisa meningkatkan harga saham 

dari perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi 

itu menunjukan bahwa perusahaan tersebut mengelola kekayaan perusahaan secara 

efektif dan efisien dalam memperoleh laba setiap periode (Horne dan Wachowicz, 

2005). Profitabilitas digunakan sebagai indikator untuk menilai sehat atau tidaknya 

perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan investor dalam mengambil 

keputusan. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah Return On Equity, 

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen..., Arinie Rachmawati, Ak.-IBS, 2017



4 

 

     Indonesia Banking School 

 

Karena menurut Brigham dan Houston (2010) rasio yang paling penting untuk 

pemegang saham adalah Return on Equity, karena pemegang saham pasti ingin 

mendapatkan pengembalian yang tinggi atas modal yang mereka investasikan, dan 

Return on Equity menunjukan tingkat pengembalian mereka. Jika Return on Equity 

tinggi maka harga saham juga akan cenderung meningkat 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Umi Mardiati, dkk (2012), Putra dan 

Lestari (2016), dan Rudangga dan Sudiarta (2016) memberikan hasil bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, yang 

menandakan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin 

tinggi juga nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meidiawati 

dan Mildawati (2016) serta Tjandrakirana dan Monika (2014) memberikan hasil 

bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hal tersebut 

menandakan bahwa tinggi rendahnya profitabilitas suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Dividen adalah pembagian laba bersih perusahaan yang didistribusikan 

kepada pemegang saham atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Kebijakan dividen menurut Senata (2016) adalah kebijakan yang harus diambil 

manajemen adalah memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama 

satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian 

lagi tidak dibagikan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan dividen dapat dilihat dari 

nilai Dividen Payout Ratio (DPR). Rasio ini menunjukan persentase laba 

perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen 

(Meidiawati dan Meldawati 2016). Kemampuan perusahaan dalam membayarkan 
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dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin tinggi DPR maka harga 

saham akan semakin tinggi yang berarti nilai perusahaan juga semakin tinggi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Senata (2016) dan Anton (2016) 

memberikan hasil bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh yang positif 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meidiawati 

dan Meldawati (2016), dan Faridah (2016) masing-masing mendapatkan hasil 

bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan.  

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk 

mendanai operasinya dengan menggunakan hutang keuangan atau yang biasa 

disebut financial leverage (Brigham dan Houston, 2011). Penggunaan hutang harus 

dikelola dengan baik karena merupakan hal yang sensitif bagi perusahaan. Semakin 

tinggi proporsi hutang yang ditetapkan perusahaan pada tingkat tertentu maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan 

menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan 

hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkannya (Brigham dan Houston, 

2011). 

Menurut penelitian Sukirni (2012), Sitepu dan Wibisono (2015) 

mendapatkan hasil bahwa, kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, dkk 

(2016), Sofyaningsih dan Hardianingsih (2011) mendapatkan hasil bahwa 

kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang berarti 
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walaupun proporsi hutang di perusahaan meningkat atau menurun itu tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan 

Umur perusahaan adalah umur sejak berdirinya perusahaan dan telah 

mampu menjalankan aktivitas operasionalnya hingga dapat mempertahankan going 

concern atau eksistensi perusahaan tersebut atau dalam dunia bisnis (Ashari dan 

Putra, 2016).  Umur perusahaan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan 

para calon investor dimana ia harus menyimpan dananya, Umur perusahaan 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing dalam 

dunia usaha (Suryamis dan Oetomo 2014). Perusahaan yang telah lama berdiri 

umumnya memiliki profitabilitas yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang 

baru berdiri atau yang masih memiliki umur yang singkat.  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2014), Samisi dan 

Ardiyana (2013) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Onasis dan 

Robin (2016) dan Hariyanto dan Juniarti (2014) mendapatkan hasil bahwa umur 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang berarti semakin tua 

perusahaan akan menurunkan nilai dari perusahaan itu sendiri. 

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi yang membedakan penelitian 

ini dari penelitian sebelumnya. Pertama, untuk variabel Profitabilitas dan Kebijakan 

Dividen penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Vaeza dan 

Hapsari (2016) sementara untuk variabel umur peneliti mereplikasi penelitian yang 

dilakukan oleh Sucuahi dan Mark (2016).  
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Kedua, penelitian ini berbeda dengan peneltian Vaeza dan Hapsari (2016) 

yang menjadikan variabel ukuran perusahaan sebagai variable independen, dalam 

penelitian ini, ukuran perusahaan dijadikan sebagai variable control. Ketiga, proxy 

untuk menghitung nilai perusahaan pada penelitian ini juga berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vaeza dan Hapsari (2016), pada penelitian 

sebelumnya yang digunakan untuk menghitung nilai perusahaan ada price to book 

value namun pada penelitian ini, yang digunakan untuk menghitung nilai 

perusahaan adalah Tobins Q. Karena tobins q sendiri mengukur nilai perusahaan 

berdasarkan harga pasar suatu perusahaan. Keempat, perusahaan yang digunakan 

sebagai objek peneltian ini juga berbeda dengan 2 penelitian sebelumnya yang 

menjadi acuan dari penelitian ini. Pada penelitian ini, yang digunakan sebagai objek 

adalah perusahaan Industri Keuangan Non Bank. 

Kelima, Peneliti menambahkan variabel kebijakan hutang yang tidak 

terdapat pada kedua penelitian sebelumnya. Penambahan variabel ini dilakukan 

guna memperluas penelitian dan karena hutang adalah sesuatu yang tidak lepas dan 

sensitif terhadap perusahaan. 

Dengan demikian, penulis akan meneliti pengaruh dari profitabilitas, 

kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan umur perusahaan terhadap nilai 

perusahaan dengan industri keuangan non bank sebagai objek peneitian dan tahun 

2014-2016 sebagai periode penelitian dengan judul “PENGARUH 

PROFITABILITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG, DAN 

UMUR PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 
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PERUSAHAAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK YANG TERDAFTAR 

DI BEI PERIODE 2014-2016” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengaruh Profitabilitas tehadap nilai perusahaan? 

2. Apakah pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah pengaruh umur perusahaan terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan atas penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terdahadap nilai perusahaan 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dviden terhadap nilai 

perusahaan 

3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai 

perusahaan 

4. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap nilai 

perusahaan 

1.4 Manfaat Penelitian 

  

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan kontribusi   
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1. Bagi pihak akademisi 

Untuk pihak akademisi, pembaca sesama mahasiswa, dan peneliti yang 

tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi 

bahan referensi bagi penelitian sejenis dalam lingkup yang lebih luas. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

bagi para praktisi mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan Penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai masukan yang bernilai tambah dan 

pertimbangan berupa pandangan dan pengertian bagi perusahaan 

khususnya bagi pihak manajemen dan pemegang saham tentang apa saja 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan penelitian ini penulis membagi menjadi 5 BAB yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, peneliti membahas secara singkat latar belakang dari 

penelitian, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian, tujuan dari 

penelitian dan manfaat penelitian bagi beberapa pihak yang berkaitan 

dengan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II menjelaskan secara ringkas teori – teori yang berhubungan dengan 

variabel – variabel yang akan dibahas pada penelitian, menyajikan beberapa 
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hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik yang tidak jauh berbeda, serta 

menyajikan hipotesis yang diajukan yang menjadi dasar dari penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan metodelogi apa yang digunakan dalam 

penelitian, populasi dan/atau sample apa yang digunakan dalam penelitian, 

sifat penelitian, serta tehnik pengumpulan data dan pengolahan data. 

BAB IV ANALISIS & PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai objek penelitian serta sampel apa 

yang akan digunakan pada objek penelitian. Disini juga akan dibahas hasil 

dari penelitian yang kemudian akan dibandingkan dengan hipotesis yang 

telah dibuat oleh peneliti dan juga dibandingkan dengan hasil penelitian 

terdahulu. 

BAB V KESIMPULAN & SARAN 

Bab terakhir akan merangkum semua bab – bab sebelumnya, hasil penelitian 

akan dirangkum menjadi beberapa pernyataan dan hasil perbandingan juga 

akan dijelaskan kembali secara singkat dan jelas. Pada bagian akhir peneliti 

menuliskan saran – saran yang diharapkan dapat berguna bagi berbagai 

pihak, baik bagi pengguna hasil penelitian maupun objek penelitian itu 

sendiri. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori sinyal (Signaling Theory) 

Menurut Brigham dan Houston (2011), isyarat atau signal adalah suatu 

tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori signaling 

diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973, Teori ini memberikan sinyal 

dari pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha untuk memberikan potongan 

informasi relevan yang dapat dimanfaatkan penerima. Teori sinyal menjelaskan 

mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan 

keuangan pada pihak eksternal. Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak 

dan prospek perusahaan di kemudian hari daripada pihak eksternal (Saerang dan 

Pontoh 2011). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka memberikan harga yang rendah bagi perusahaan. Hal yang 

bisa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilainya adalah dengan mengurangi 

asimetri informasi. salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah 

memberikan sinyal berupa informasi mengenai perusahaan (Arifin, 2005) 

Informasi yang dari perusahaan kepada pihak eksternal dapat berupa 

laporan keuangan yang dikeluarkan setiap periode. Perusahaan harus melakukan 

pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan jika perusahaan 
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ingin sahamnya dibeli investor. Apapun informasi yang terjadi dari kondisi 

saham suatu perusahaan adalah selalu memberikan efek bagi keputusan investor 

sebagai pihak yang menangkap sinyal tersebut. Signaling theory adalah teori yang 

membahas tentang naik turunnya harga saham di pasar, sehingga akan memberi 

pengaruh pada keputusan investor (Fahmi 2012). 

Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini menunjukkan bahwa 

Profitabilitas yang tinggi akan menggambarkan prospek perusahaan yang baik, 

semakin baik prospek perusahaan investor akan semakin tertarik dalam 

menginvestasikan dananya. Semakin tinggi permintaan dari investor terhadap 

saham maka akan mempengaruhi harga saham dan nilai perusahaan juga akan 

meningkat (Herawati 2011). 

Umur perusahaan yang semakin tua akan menggambarkan semakin 

berpengalamnnya suatu perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan tetap bisa 

bersaing pada persaingan bisnis saat ini, selain itu perusahaan yang sudah tua 

dianggap memiliki laba yang lebih stabil daripada perusahaan yang baru beridiri. 

Tentu saja hal hal tersebut akan menjadi sinyal yang baik bagi para calon investor 

dan menjadi pertimbangan para investor untuk menyimpan dananya di perusahaan 

tersebut. 

Apabila suatu perusahaan bisa mengelola hutangnya dengan baik maka 

peningkatan hutang akan sejalan dengan meningkatnya nilai perusahaan. Jika 

manajer yakin dengan prospek perusahaan baik, manajer bisa menggunakan hutang 

lebih banyak sebagai sinyal yang lebih credible. Karena perusahaan yang 

meningkatkan hutangnya bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin akan 
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prospeknya. Dilain sisi, perusahaan yang memilih untuk mengeluarkan saham baru, 

akan dianggap sebagai sinyal negatif oleh para investor.  

2.1.2 Teori Bird in the Hand 

Teori bird in the hand adalah salah satu teori dalam kebijakan deviden, teori 

ini dikembangkan oleh Myron Gordon Tahun 1956 dan John Lintner Tahun 1962. 

Gordon dan Lintner menyatakan bahwa ada hubungan antara nilai perusahaan 

dengan kebijakan deviden. Dalam teori ini, investor percaya bahwa pendapatan 

memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan capital gain, Karena dividen 

memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan capital gain (Syafiq, 

2009). Selain itu, investor menghendaki pembayaran dividen yang tinggi dari 

keuntungan perusahaan sesuai tujuan investor yaitu menanamkan sahamnya untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Keuntungan bila menerapkan teori bird in the hand ini adalah dengan 

memberikan dividen yang tinggi, maka harga saham perusahaan juga akan semakin 

tinggi yang akan berdampak pada nilai perusahaan. Biaya ekuitas perusahaan akan 

naik apabila dividen dikurangi. Dengan demikian suatu perusahaan dapat 

menetapkan suatu rasio pembagian dividen yang tinggi dan menawarkan hasil 

dividen yang tinggi guna meminimumkan biaya modalnya. Disamping itu, 

pembagian dividen merupakan suatu pertanda bagi investor, dimana kenaikan 

dividen yang sangat besar menandakan bahwa manajemen merasa optimis atas 

masa depan perusahaan.  
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2.1.3 Nilai Perusahaan 

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007), nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan 

harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. 

Kemakmuran para pemegang saham perusahaan akan meningkat jika harga saham 

yang dimiliki perusahaan juga meningkat. Nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan itu dijual dan bagi 

perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjual 

belikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan (Husnan, 2008). 

Sebelum melakukan investasi atau transaksi saham, tentunya investor perlu 

membekali dirinya dengan memahami beberapa metode analisis yang mudah 

diaplikasikan sesuai dengan pribadi dan kenyamanan investor maka resiko investasi 

dapat diminimalisir atau dicegah (Mulia dan Nurdhiana 2013). Selain itu, analisis 

fundamental dan teknikal diharapkan dapat membantu investor untuk memilih 

saham mana yang memang berpotensi dan memiliki prospek untuk terus 

berkembang sehingga para investor dapat menerima return yang maksimal dengan 

risiko yang serendah-rendahnya Tandelilin (2010) menyatakan bahwa terdapat dua 

analisis yang bisa dilakukan terhadap harga saham, yaitu analisis yang bersifat 

fundamental dan analisis yang bersifat teknikal. Analisis fundamental dapat 

didefinisikan sebagai suatu analisis untuk menghitung nilai intrinsik dari suatu 

saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan (Jogiyanto, 2008). Analisis 

fundamental mempunyai anggapan bahwa setiap pemodal adalah makhluk rasional, 

oleh sebab itu analisis fundamental mencoba mempelajari hubungan antara harga 
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saham dengan kondisi perusahaan. Mengetahui fundamental suatu saham akan 

sangat membantu investor untuk menghindari membeli saham yang berkinerja 

buruk yang pastinya memiliki nilai perusahaan yang rendah pula. Dengan adanya 

analisis fundamental ini, investor dibantu untuk memilih perusahaan yang memiliki 

prospek yang baik dan dimana ia bisa mengalokasikan dananya dengan return yang 

baik pula Sedangkan analisis teknikal mendasarkan diri pada pola pergerakan harga 

saham dari waktu ke waktu. Para analis teknikal percaya bahwa mereka bisa 

mengetahui pola-pola pergerakan harga saham di masa yang akan datang dengan 

berdasarkan pada observasi pergerakan harga saham di masa lalu (Tandelilin 2010). 

2.1.3.1 Mengukur Nilai Perusahaan 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perushaaan 

adalah sebagai berikut: 

a) Price earning ratio: adalah suatu rasio sederhana yang diperoleh dengan 

membagi harga pasar suatu saham dengan earning per share. Jika price 

earning ratio perusahaan tinggi berarti saham perusahaan dapat 

memberikan return yang besar bagi investor. Price earning ratio juga 

merupakan ukuran untuk menentukan bagaimana pasar memberi nilai atau 

harga pada saham perusahaan (Arisona, 2013). 

𝑃𝐸𝑅: 
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐸𝑃𝑆
 

b) Price to book value: PBV memiliki peran penting sebagai suatu 

pertimbangan bagi investor untuk memilih saham yang akan dibeli dan PBV 
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juga dapat dijadikan indikator harga atau nilai saham dengan cara 

membandingkan nilai pasar saham terhadap nilai buku ekuitas perusahaan 

(Utomo, 2009). 

𝑃𝐵𝑉: 
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 𝑥 100% 

c) Tobins Q: salah satu alternatif yang digunakan dalam mengukur nilai 

perusahaan adalah dengan menggunakan tobins Q. Tobins Q di kembangkan 

oleh professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2004). Rasio ini 

menunjukkan estimasi pasar keungan saat ini tentang nilai hasil 

pengembalian dari setiap dollar investasi incremental. Berikut ini adalah 

rumus penghitungan tobins Q 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑞 = 
(𝑀𝑉𝐸+𝐷𝑒𝑏𝑡)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

2.1.4. Profitabilitas 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2016), indikator kinerja perusahaan 

terutama adalah profitabilias diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber 

daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan 

menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga 

diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. 

Menurut Sartono (2001) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun 

modal sendiri. Sedangkan menurut Hery (2012) profitabilitas adalah rasio yang 

digunakan untuk menilai kompensasi finansial atas penggunaan aktiva atau ekuitas 
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terhadap laba. Profitabilitas menurut Wild dan Subramanyam (2010), adalah 

ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang 

dinyatakan dalam istilah keuangan. 

2.1.4.1 Rasio profitabilitas 

Rasio profitabilitas menurut Fahmi (2012) rasio profitabilitas yaitu untuk 

mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar 

kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan 

maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik 

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 

Sedangkan menurut Kasmir (2014) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.  

Rasio Profitabilitas, bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Beberapa jenis rasio 

profitabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Net Profit Margin: Menurut Alexandri (2008) Net Profit Margin (NPM) adalah 

rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Semakin tinggi rasio 

maka makin baik hasil yang ditunjukkan. 

𝑁𝑃𝑀: 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

2. Return on Asset (ROA): Menurut Brigham dan Houston (2011), Return On 

Asset mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak 
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Risiko ini memberikan indikasi baik atau buruknya manajemen 

mengimplementasikan cost control pada perusahaannya. Investor akan lebih 

tertarik kepada perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi karena tingkat 

keuntungan perusahaan lebih besar daripada perusahaan yang miliki ROA 

rendah. 

𝑅𝑂𝐴: 
𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

3. Return on Equity: ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba rugi bagi pemegang saham 

perusahaan (Mardiyanto 2009).  Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik 

perusaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. 

𝑅𝑂𝐸: 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

4. Gross Profit Margin: merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. Margin laba kotor menunjukkan laba 

yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga 

pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok 

penjualan. Semakin besar GPM semakin baik keadaan perusahaan. 

𝐺𝑃𝑀: 
𝑃𝐵 − 𝐻𝑃𝑃

𝐻𝑃𝑃
 𝑥 100% 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on 

Equity (ROE), karena pemegang saham pasti ingin mendapatkan pengembalian 

yang tinggi atas modal yang mereka investasikan, dan Return on Equity 

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen..., Arinie Rachmawati, Ak.-IBS, 2017



19 

 

                                                                                                                     Indonesia Banking School 
 

menunjukan tingkat pengembalian mereka. Jika Return on Equity tinggi maka harga 

saham juga akan cenderung meningkat 

2.1.5 Kebijakan Dividen 

Martono dan Hardjito (2002) menyatakan bahwa kebijakan dividen 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan 

perusahaan. Dividen sendiri menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001) adalah 

bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan 

dividen menurut Senata (2016) adalah kebijakan yang harus diambil manajemen 

adalah memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode 

akan dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak 

dibagikan dalam bentuk laba ditahan. Ada beberapa faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam kebijakan dividen antara lain: posisi likuiditas perusahaan, 

kebutuhan dana untuk membayar utang, rencana perluasan usaha, pengawasan 

terhadap perusahaan 

Kemampuan membayar dividen erat kaitannya dengan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba. Jika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka 

kemampuan membayar dividen juga besar. Mardiyati, dkk (2012) berpendapat 

bahwa kebijakan dividen sering dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam 

menilai baik buruknya perusahaan, karena kebijakan dividen dapat membawa 

pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Pembayaran dividen yang relatif besar 

oleh perusahaan akan dianggap investor sebagai sinyal positif terhadap 

perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembayaran 

dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan.  
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2.1.6 Kebijakan Hutang 

Hutang menurut Fahmi (2012) adalah kewajiban (liabilities). Hutang 

merupakan kewajiban yang dimiliki perusahaan, bai yang bersumber dari dana 

internal maupun eksternal. Maka liabilities atau hutang merupakan kewajiban yang 

dimiliki oleh pihak perusahaan. Sedangkan menurut Munawir (2004) hutang adalah 

semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, 

dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal 

dari kreditor. 

Kebijakan hutang menurut Sukrini (2012) adalah kebijakan yang 

menentukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 

Sedangkan menurut Indahningrum dan Handayani (2009) kebijakan hutang adalah 

kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber 

pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas 

oprasional perusahaan. Kebijakan hutang perusahaan juga berfungsi sebagai 

mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan untuk 

pengelolaan perusahaan. 

Menurut Harmono (2011) keputusan pendanaan oleh manajemen akan 

berpengaruh pada prospek perusahaan yang terfleksi pada harga saham. Oleh 

karena itu, salah satu tugas manajemen keuangan adalah menentukan kebijakan 

pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari 

suatu nilai perusahaan. 

Sebagian besar perusahaan lebih memilih menggunakan hutang dibanding 

penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana tambahan, ini dikarenakan biaya 
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yang dikeluarkan lebih kecil. Terdapat dua alasan mengapa perusahaan lebih suka 

menggunakan dana eksternal dalam bentuk hutang dibanding bentuk lain. Pertama, 

pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi akan lebih murah daripada biaya 

emisi saham baru. Hal ini dikarenakan penerbitan saham baru akan menurunkan 

harga saham lama. Kedua, manajer khawatir penerbitan saham baru akan dianggap 

sebagai kabar buruk oleh para pemodal dan membuat saham akan turun. Hal ini 

dikarenakan oleh kemungkinan adanya asimetri informasi antara pihak manajer dan 

pihak pemodal. 

2.1.6.1 Cara Mengukur Kebijakan Hutang 

Ada beberapa cara untuk mengukur kebijakan hutang, beberapa diantaranya 

adalah: 

Debt to total Asset ratio: Menurut Syamsuddin (2009) Rasio ini mengukur berapa 

besar aktiva yang dibiayai oleh kreditur. Semakin tinggi debt ratio semakin besar 

jumlah modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

𝐷𝐴𝑅: 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 𝑥 100% 

Debt to Equity Ratio: digunakan untuk mengukur tingkat leverage (penggunaan 

utang) terhadap total shareholders’e equity yang dimiliki perusahaan (Ang, 1997). 

Debt to equity ratio (DER) dapat digunakan sebagai proksi rasio solvabilitas 

(Natarsyah, 2000). DER menggambarkan perbandingan antara total hutang dengan 

total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. 

𝐷𝐸𝑅: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 
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2.1.7 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam perjalanan 

suatu perusahaan. Umur perusahaan yaitu seberapa lama suatu perusahaan mampu 

untuk bertahan, bersaing, dan mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam 

perekonomian (Syafi’i, 2013).  

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing 

dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian (Yularto dan Chariri, 

2003). Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan 

memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian (Yularto dan Chariri, 

2003). Pengukuran umur perusahaan dihitung sejak berdirinya perusahaan sampai 

dengan data observasi (annual report) dibuat (latifah, dkk 2011). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil 

1. Neisya Dieta 

Vaeza & Dini 

Wahjoe 

Hapsari 

(2016) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

da kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan sektor 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek 

Indonesia periode 

2010-2013 

Dependen: Nilai 

perusahaan 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan 

profitabilitas 

Leverage 

Kebijakan dividen 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

dan kebijakan dividen 

secara simultan 

memiliki pengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

2 AA Ngurah 

Dharma Adi 

Putra dan Putu 

Vivi Lestari 

(2016) 

Pengaruh kebijakan 

dividen, likuiditas, 

profitabilitas, dan 

ukuran perusahaan 

terhadap nilai 

perusahaan 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Kebijakan dividen 

Likuiditas 

Profitabilitas 

Ukuran 

perusahaan 

Kebijakan dividen, 

likuiditas, profitabilitas 

dan ukuran perusahaan 

secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 Robinhot 

Gultom, 

Agustina, Sri 

Widia Wijaya 

(2013) 

Analisis faktor-faktor 

yang mempegaruhi 

nilai perusahaan pada 

perusahaan farmasi di 

bursa efek Indonesia 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

struktur modal, 

likuiditas, ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas 

secara simultan struktur 

modal, likuiditas, 

ukuran perusahaan dan 

profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Sedangkan secara 

parsial profitabilitas 

yang berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. Namun 

struktur modal, 

likuiditas, dan ukuran 
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perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

4 I Gusti Ngurah 

Gede 

Rudangga dan 

Gede Merta 

Sudiarta 

(2016) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage, 

dan profitabilitas 

terhadap nilai 

perusahaan 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan 

Leverage 

Profitabilitas 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan, leverage 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan, dan 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan 

5. Titin Herawati 

(2011) 

Pengaruh kebijakan 

dividen, kebijakan 

hutang, dan 

profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Kebijakan dividen 

Kebijakan hutang 

Profitabilitas 

kebijakan dividen 

berpengaruh tidak 

signifikan dan positif 

terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan 

hutang berpengaruh 

tidak signifikan dan 

positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap 

nilai perusahaan 

6 Rifqi Faisal 

Hargiansyah 

(2015) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage 

dan Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan 

Leverage 

Profitabilitas 

 

ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh 

negatif namun tidak 

signifikan. Profitabilitas 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

7 Karina 

Meidiawati 

dan Titik 

Mildawati 

(2016) 

Pengaruh size, growth, 

profitabilitas, struktur 

modal, kebijakan 

dividen terhadap nilai 

perusahaan 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

(1) Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. (2) 

Pertumbuhan 
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Ukuran 

perusahaan 

Growth 

Profitabilita 

Struktur modal 

Kebijakan 

perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. (3) 

Profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. (4) 

Struktur modal 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. (5) 

Kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

8 Putu Mikhy 

Novari dan 

Putu Vivi 

Lestari (2016) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage, 

profitabilitas terhadap 

nilai peruahaan pada 

sektor properti dan real 

estate 

dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan 

Leverage 

Profitabilitas 

 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, leverage 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dan 

profitabilitas 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

9 Maggee Senata 

(2016) 

Pengaruh kebijakan 

dividen terhadap nilai 

perusahaan yang 

tercatat pada indeks LQ 

45 bursa efek Indonesia 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Kebijakan dividen 

Variabel kebijakan 

dividen berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

10 Novi Rehulina 

Sitepu C. 

Handoyo 

Wibisono 

(2015) 

Pengaruh kebijakan 

dividen, kebijakan 

leverage, dan 

profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan 

(perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 2009-

2013) 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Kebijakan dividen, 

kebijakan leverage 

Profitabilitas 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Dividend Payout Ratio, 

Leverage (Debt Ratio) 

dan Return On Equity 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan (PBV). 

Sedangkan Return On 

Assets mempunyai 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 
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11 Ayu Sri 

Mahatma Dewi 

dan Ary 

Wirajaya 

(2013) 

Pengaruh struktur 

modal, profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan 

pada nilai perusahaan 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Struktur modal 

Profitabilitas 

Ukuran 

perusahaan 

Struktur modal 

berpengaruh negative 

dan signifikan, 

profitabilitas 

berpengaruh positif dan 

signifikan, ukuran 

perusahaan tidak 

12berpengaruh pada 

nilai perusahaan 

12 Ni Nyoman G 

Martini Putu 

dkk (2014) 

Factors affecting firm 

value of Indonesia 

public manufacturing 

firms 

Dependen: 

Firm value 

Independen: 

Corporate social 

responsibility 

Corporate 

governance 

Firm size 

Profitability 

Corporate social 

responsibility, corporate 

governance, firm size 

and profitability have 

positive effect on firm 

value 

13 William 

Sucuahi & Jay 

Mark 

Cambarihan 

(2016) 

Influence of 

profitability to the firm 

value of diversified 

companies in the 

Philipines 

Dependen: 

Firm Value 

Independen: 

Profitability 

Company age 

Company Types 

Only profitability shows 

significant positive 

impact on the firms 

value 

14 Sorin Gabriel 

Anton (2016) 

The impact of dividend 

policy on firm value, a 

panel data analysis of 

Romanian listed firms 

 

Dependen: 

Firm value 

Independen: 

Devidend policy 

Leverage 

Firm size 

Dividend policy 

positively influences 

firm value 

Leverage and firm size 

were found to have a 

positive effect on firm 

value. 

Sumber: data olahan penulis 

  

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen..., Arinie Rachmawati, Ak.-IBS, 2017



27 

 

                                                                                                                     Indonesia Banking School 
 

2.3 Kerangka Penelitian  

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, kebijakan 

hutang, umur perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan variabel ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan 

ditunjukkan oleh gambar berikut: 

Gambar 1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen 

Profitabilitas 

X1 

Kebijakan Dividen 

X2 

Kebijakan Hutang 

X3 

Umur Perusahaan 

X4 

Variabel Dependen 

Nilai Perusahaan 

Y 

Variabel Kontrol 

Ukuran Perusahaan 

X5 
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2.4.      Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

 Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan perusahaan (Sudarmadji dan Sularto 2007).  

 Menurut teori sinyal, perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 

tinggi akan menunjukan bahwa perusahaan terebut memiliki prospek yang 

baik kedepannya. Perusahaan yang memiliki prospek yang baik tentu saja 

akan menjadi sinyal yang positif bagi para investor dan akan membuat 

investor ingin dan lebih tertarik untuk menaruh dananya di perusahaan 

tersebut. Semakin banyak calon investor yang bersedia menyimpan dananya 

di suatu perusahaan maka akan meningkatkan harga saham perusahaan 

tersebut. Peningkatan harga saham tentu saja akan sejalan dengan 

meningkatnya nilai perusahaan.  

 Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novari 

dan Lestari (2016), Putra dan Lestari (2016), Rudangga dan Sudiarta (2016) 

dan Hargiansyah (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perushaaan. Dengan uraian tersebut maka didapatkan 

hipotesis sebagai berikut 

H1: Profitabilitas berpegaruh positif terhadap nilai perusahaan 

2.4.2 Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

 Harga saham dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dividen. Dengan 

demikian, besarnya dividen yang dibayarkan akan meningkatkan nilai 
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perusahaan atau harga saham (Herawati 2013). Kebijakan dividen 

berhubungan dengan sebarapa besar dividen yang dibagikan dari laba yang 

dihasilkan perusahaan dalam satu periode.  

Teori bird in the hand menyatakan bahwa investor lebih menyukai 

dividen Karena lebih pasti dan lebih aman dibandingkan dengan capital 

gain. Dengan demikian semakin tinggi dividen yang dibayarkan 

perusahaan, semakin tinggi pula minat investor terhadap saham tersebut. 

Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga saham yang sejalan dengan 

meningkatnya nilai perusahaan. 

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Putra dan Lestari (2016), Herawati (2011), Senata (2016) dan Anton (2016) 

yang menyatakan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Dengan adanya penjelasan diatas, maka didapatkan hipotesis 

sebagai berikut:  

H2: Kebijakan dividen berpegaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2.4.3 Pengaruh kebijakan hutang teradap nilai perusahaan 

 Kebijakan hutang dianggap sangat sensitif terhadap nilai perusahaan. 

Karena, semakin meningkanya hutang nilai perusahaan akan meningkat, 

namun pada titik tertentu apabila hutang melampaui batas akan menurunkan 

nilai perusahaan.  

 Menurut teori sinyal, perusahaan yang menggunakan hutang lebih 

banyak akan menjadikan sinyal positif untuk investor. Hal ini karena 

perusahaan yang meningkatkan hutang bisa dipandang sebagai perusahaan 
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yang yakin dengan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Begitu 

juga sebaliknya, apabila perusahaan lebih memilih untuk menerbitkan 

saham baru itu akan menjadi sinyal yang negatif untuk calon investor 

mengenai kinerja perusahaan dan prospek perusahaan kedepannya. 

 Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sukirni (2012), Sitepu dan Wibisono (2015), dan Irvaniawati dan Utiyati 

(2014) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Dengan uraian tersebut maka didapatkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kebijakan Hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

2.4.4 Pengaruh umur perusahaan terhadap nilai perusahaan 

 Umur perusahaan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan 

para calon investor dimana ia harus menyimpan dananya. Umur perusahaan 

mencerminkan sebanyak apa pengalaman dan kemampuan perusahaan 

dalam menjalankan bisnisnya. 

 Signaling teori menjelaskan mengenai pemberian sinyal dari 

manajemen kepada investor berupa informasi yang mencerminkan prospek 

perusahaan kedepannya. Dengan umur perusahaan yang semakin tua, 

menandakan bahwa perusahaan tetap bisa survive dan mengikuti 

perkembangan persaingan bisnis saat ini, selain itu, semakin tua umur 

perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki 

pengalaman yang lebih banyak dan sudah melewati berbagai macam 

tantangan dalam dunia bisnis. Hal tersebut tentunya menjadi sinyal positif 
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bagi para calon investor. Dan para calon investor akan menjadi tertarik 

untuk menyimpan dananya di perusahaan tersebut. Semakin banyak 

investor yang tertarik maka akan semakin tinggi harga saham perusahaan 

sehingga akan meningkatkan pula nilai perusahaan. 

 Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian dari Samisi dan Ardiyana 

(2013), Chrystiawan (2014), dan Ulfa (2016) yang menyatakan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan uraian 

tersebut maka didapatkan hipotesis sebagai berikut 

H4: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

      Penelitian ini menguji apakah profitabilitas, ukuran perusahaan dan kebijakan 

dividen, kebiakan hutang, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Objek dalam 

penelitian ini adalah perusahaan industri keuangan non bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016 

3.2 Populasi dan Sample 

      Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam kategori 

industri keuangan non bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan 

laporan keuangan pada periode penelitian yaitu tahun 2014 sampai tahun 2016. 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Purposive sampling menurut Sugiyono (2012) adalah teknik penentuan sample 

dengan pertimbangan tertentu. Kriteria untuk pengambilan sample pada penelitian 

ini adalah: 

1. Perusahaan yang masuk didalam kategori industri keuangan non bank 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 

2. Menerbitkan laporan keuangan pada periode 2014-2016 

3. Menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah 

4. Memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen..., Arinie Rachmawati, Ak.-IBS, 2017



33 

 

                                                                                                                     Indonesia Banking School 
 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

      Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data 

sekunder menurut Sugiyono (2012) adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

Annual Report perusahaan yang bergerak di bidang industri keuangan non bank 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan yaitu 2013-2015 

melalui website BEI (www.idx.co.id) 

3.4  Operasionalisasi Variabel 

       Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis variabel yaitu variabel terikat (dependen) 

dan variabel bebas (independen). 

3.4.1 Variabel Dependen 

       Menurut Sugiyono (2012) Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Firm Value (Tobins Q) 

3.4.1.1 Nilai Perusahaan  

         Nilai perusahaan digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel dependen. 

Nilai perusahaan di proxy kan dengan Tobins Q. Tobins Q adalah rasio dari nilai 

pasar asset perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar 

dan hutang (enterprise value) terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan 

(Fiakas, 2005) 
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Menurut Herawaty (2008), Jika rasio-q diatas satu, ini menunjukkan bahwa 

investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi 

daripada pengeluaran investasi, hal ini akan meransang investasi baru. Jika rasio-q 

dibawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik.  Adapun penghitungan nilai 

perusahaan sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑞 = 
(𝑀𝑉𝐸+𝐷𝑒𝑏𝑡)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Keterangan: 

Tobin’s q = Nilai Perusahaan  

MVE = Market Value of Equity (Closing price saham x jumlah saham beredar)  

Debt = Total Kewajiban  

TA = Total Asset 

3.4.2 Variabel Independen 

       Menurut Sugiyono (2012) Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen yaitu: 

profitabilitas, kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan umur perusahaan. 

3.4.2.1 Profitabilitas 

         Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi return on equity, ROE 

adalah perbandingan laba bersih dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. 

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba rugi bagi pemegang saham. (Mardiyanto 2009). Semakin tinggi 
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ROE maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Rumus untuk menghitung ROE 

yaitu: 

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

3.4.2.2 Kebijakan Dividen 

          Kebijakan dividen dalam penelitian ini dilihat dari nilai Dividen Payout Ratio 

(DPR). DPR merupakan perbandingan dari total deviden yang dibayarkan dibagi 

dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Rasio ini menunjukan persentase 

laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen 

(Meidiawati dan Meldawati 2016). Semakin tinggi DPR, maka nilai perusahaan 

juga akan semakin meningkat. berikut ini adalah rumus dari DPR yaitu: 

𝐷𝑃𝑅: 
𝐷𝑃𝑆

𝐸𝑃𝑆
 𝑥 100% 

3.4.2.3 Kebijakan Hutang 

           Kebijakan Hutang dalam penelitian ini diukur dengan Debt to equity ratio 

yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendapatan 

melalui ekuitas (Irvaniawati dan Utiyati, 2014). Rasio ini membandingkan antara 

total hutang dengan total ekuitasnya. Semakin besar nilai DER maka menunjukkan 

semakin besar total hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan. DER 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝐷𝐸𝑅:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 
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3.4.2.4 Umur Perusahaan 

         Umur perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan mengurangi tahun ini 

dengan tahun perusahaan tersebut listing di Bursa Efek Indonesia. Semakin tua 

suatu perusahaan diyakini akan memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi karena 

mempunyai lebih banyak pengalaman dan perusahaannya lebih stabil. 

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑖 − 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 

3.4.3 Variabel Kontrol 

         Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, karena variabel kontrol diduga ikut berpengaruh terhadap 

variabel bebas (Retno dan Priatnah 2012). 

3.4.3.1 Ukuran Perusahaan 

          Ukuran perusahaan Menurut Sujianto (2001), adalah besar kecilnya 

perusahaan dilihat dari nilai ekuitas, nilai perusahaan ataupun hasil nilai total aset 

dari suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dinyatakan dengan 

total aktiva atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan sampel yang tercantum 

pada laporan keuangan yang telah di audit. Rumus dari ukuran perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝐿𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 
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Tabel 3.4.3 

Ringkasan Variabel 

Variabel Deskripsi 

Variabel 

Pengukuran Skala 

Dependen    

Nilai 

Perusahaan 

(tobins q) 

Persepsi 

investor 

terhadap 

tingkat 

keberhasilan 

perusahaan 

yang terkait 

erat dengan 

harga 

sahamnya. 

 

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑞 = 
(𝑀𝑉𝐸+𝐷𝑒𝑏𝑡)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 

Independen    

Profitabilitas Jumlah laba 

yang 

dihasilkan 

dari modal 

perusahaan 

 

𝑅𝑂𝐸: 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

 

Rasio 

Kebijakan 

Dividen 

Seberapa 

besar laba 

yang 

dibagikan 

menjadi 

dividen 

 

𝐷𝑃𝑅: 
𝐷𝑃𝑆

𝐸𝑃𝑆
 𝑥 100% 

 

Rasio 
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Kebijakan 

Hutang 

Seberapa 

besar 

pendanaan 

perusahaan 

yang dibiayai 

hutang 

 

𝐷𝐸𝑅:
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Rasio 

Umur 

Perusahaan 

Umur 

perusahaan 

sejak 

perusahaan 

listing sampai 

dengan data 

observasi 

(annual 

report) dibuat 

 

 

 

𝑢𝑚𝑢𝑟: 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑖 − 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑖sting 

 

Rasio 

Variabel 

Kontrol 

   

Ukuran 

perusahaan 

Ukuran suatu 

perusahaan 

yang dilihat 

dari jumlah 

seluruh aset 

yang dimiliki 

suatu 

perusahaan  
 

 

 

𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛: ln 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 

Rasio 

Sumber: data olahan penulis 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Arikunto (2002), berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang 

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 metode pengumpulan data, yaitu: 
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1. Metode Kepustakaan  

Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan 

berbagai informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan 

mempelajari berbagai jurnal dan buku.  

2. Metode Dokumentasi  

Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia atau terdokumentasi, berupa laporan keuangan perusahaan jasa 

keuangan yang bergerak Industri keuangan non bank yang terdaftar di BEI 

tahun 2014, 2015, 2016 yang dipublikasikan BEI melalui media internet 

yaitu www.idx.co.id 

3.6    Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Desriptif 

Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat 

sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah 

metode kuantitatif, yaitu data yang dianalisis dan diolah dalam bentuk angka-angka 

matematis. 

3.6.2 Analisis Persamaan Regresi 

Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu variabel 

penjelas (Gujarati, 2006). Disebut berganda karena banyaknya faktor (variabel) 
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yang mungkin mempengaruhi variabel tak bebas. Dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. Model yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

Tobinsqi,t = α0 + β1ROEi,t + β2DPRi,t + β3DPRi,t + β4DERi,t + β5AGEi.t + 

β6SIZEi,t + ei,t  

Keterangan:  

Tobinsq = Nilai perusahaan  

α0 = konstanta  

β1, β2, β3, β4, β5. Β6 = koefisien regresi  

ROEi,t = Profitabilitas 

DPRi,t = Kebijakan dividen 

DERi,t = Kebijakan Hutang 

AGEi,t = Umur Perusahaan 

SIZEi,t = Ukuran Perusahaan 

3.6.3 Analisis Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang 

(Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 

merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri 

atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali 

masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011). 
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Dilanjutkan oleh Nachrowi & Usman (2006) analisis regresi data panel memiliki 

tiga macam model, yaitu : Ordinary Least Square (OLS), Fixed Effect Model 

(MET), dan Random Effect Model (MER). Menurut Nachrowi & Usman (2006) 

dalam analisis data panel digunakan dua uji, yaitu: 

1. Uji Chow  

Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan 

atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji 

statistik log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan 

(Widarjono, 2009):  

Ho = Menggunakan model Common Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai pada cross section Chi 

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

< 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Ho ditolak maka model fixed 

effect lebih baik dari pada common effect.  

2. Uji Hausman  

Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, 

yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis 

yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah: 

Ho = Menggunakan model Random Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  
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Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai pada Cross Section 

Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai pada Cross Section Random 

< 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan, jika Ho ditolak maka model fixed 

effect lebih baik daripada random effect, begitu juga sebaliknya 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Santoso (2009) menjelaskan, sebuah model regresi akan digunakan untuk 

melakukan peramalan sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan 

peramalan yang seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan 

seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut sebagai asumsi klasik. 

3.6.4.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-

Bera, dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 2011):  

- H0 = Nilai uji berdistribusi normal  

- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:  

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05  

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 
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3.6.4.2 Uji Heterokedesitas 

Menurut Ghozali (2011), uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Park. Jika hasil signifikansi uji Park lebih besar dari 0,05 maka model regresi 

homoskedastisitas, sebaliknya jika hasil signifikansi uji Park dibawah atau sama 

dengan 0,05 maka model regresi mengalami heteroskedastisitas. 

3.6.4.3 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2011), uji multikolonieritas bertujuan untuk meguji apakah 

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

suatu penelitian yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Terdapat beberapa Indikator terjadinya multikolinearitas menurut 

Gujarati (2007) yaitu :  

1) 𝑅2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

2) Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas  

Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi satu variabel 

independen lain. Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel yang memiliki 

korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur multikolinearitas. 

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen..., Arinie Rachmawati, Ak.-IBS, 2017



44 

 

                                                                                                                     Indonesia Banking School 
 

Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model tersebut lolos uji 

multikolinearitas. 

3.6.4.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011), 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, model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang dipakai adalah 

Uji Durbin-Watson (DW Test). Menurut Ghozali (2011), pengambilan keputusan 

ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada korelasi positif atau 

negative 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

     Sumber : Ghozali (2011) 

3.6.5 Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji  Determinasi (R2) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 
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menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted R2 menyatakan 

proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 

3.6.5.2 Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variable bebas yang dimasukan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama - sama terhadap variable terikat. 

 Hipotesis: 

Ho: Koefisien regresi tidak signifikan 

Ha: Koefisien regresi signifikan 

Kriteria: 

Membandingkan statistik F hitung dengan F tabel 

α = 0,05 (F tabel) 

1. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel bebas secara bersama - sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variable terikat. 

2. Jika F dihitung < F tabel, Maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel bebas secara bersama - sama tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

3.6.5.3 Uji T 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas secara individual 

atau secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Hal ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan nilai t table atau dengan melihat nilai taraf signifikan 
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atau value. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai taraf signifikan atau value. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t probabilitas masing-masing 

koefisien regresi dengan signifikasi sebesar α = 5% atau dengan melihat t hitung (Ghozali, 

2011). Berikut kriteria penerapan hipotesis yang diajukan: 

a. Menyusun formulasi hipotesa 1 sisi : 

Ho1 : β1 ≤ 0 berarti variabel profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

Ha1 : β1 > 0, berarti variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

Ho2 : β2 ≤ 0 berarti variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

Ha2 : β2 > 0, berarti variabel kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan,  

Ho3 : β3 ≤ 0 berarti variabel kebijakan hutang tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

Ha3 : β3 > berarti variabel kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

Ho4 : β4 ≤ 0 berarti variabel umur perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

Ha4 : β4 > 0, berarti  variabel umur perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan probabilitas (p-value) 

1. Jika probabilitas (p-value) < α maka Ho ditolak 

2. Jika Jika probabilitas (p-value) > α maka Ho diterima 

 

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen..., Arinie Rachmawati, Ak.-IBS, 2017



47 

 

                                                                                                                     Indonesia Banking School 
 

Berdasarkan t statistik: 

1. Bila t dihitung ≤ t tabel maka Ho ditolak 

2. Bila t dihitung ≥ t tabel Ho diterima 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Objek Penelitian 

 
Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

tergabung dalam industri keuangan non bank yang terdaftar di BEI yang 

ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria dalam 

metode ini telah dijelaskan pada Bab III. Berikut disajikan tabel 4.1 yang 

menunjukan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Data Seleksi Sample 
 

Kriteria Jumlah 

Jumlah Perusahaan yang bergerak pada bidang industri keuangan 48 

non bank yang terdaftar di BEI  
  

Jumlah perusahaan dengan data tidak memenuhi kriteria, seperti (2) 

tidak listing pada tahun 2014-2016, dan menyajikan mata uang  

dalam bentuk rupiah  
  

Perusahaan yang memiliki data tidak lengkap pada tahun 2014-2016 (8) 
  

Jumlah perusahaan yang menjadi sample penelitian 38 
  

Total observasi (3 tahun) 114 
  

Outliers (21) 
  

Total observasi dalam penelitian 93 
  

      Sumber: data olahan penulis 

Data hasil purposive sampling yang akan dilakukan, didapat 38 

perusahaanindustri keuangan non bank yang menjadi objek dalam penelitian ini 

selama periode 2014-2016, sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 
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114 observasi. Sehubungan dengan adanya uji normalitas atas observasi 

yang digunakan, maka data outlier dibuat agar data terdistribusi normal. Data 

outlier merupakan data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik 

untuk sebuah variabel atau variabel kombinasi (Ghozali, 2011). Kriteria outlier dari 

penelitian ini dilihat dari redsidual table, data yang menjadi outlier adalah data yang 

terlalu menjorok. Dalam penelitian ini harus menggunakan outlier karena, data 

awalnya data tidak normal dan terkena heterokedesitas. Namun setelah adanya 

outlier, data sudah bisa normal dan terbebas dari heterokedesitas. Setelah adanya 

data outlier sebanyak 21 observasi, maka jumlah observasi yang digunakan 

sebanyak 93 observasi dan data terlah terdistribusi secara normal.  

4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai 

maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi, jumlah (sum) dari setiap variabel 

yang diuji dengan menggunakan alat bantu statistik Eviews9 dengan jumlah 

observasi sebanyak 84. Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan pada Tabel 4.2 

berikut: 
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Tabel 4.2 
 

Statistik Deskriptif 

 

 VALUE ROE DPR DER UMUR SIZE  

Mean 0.973259 0.064608 0.278914 2.083421 15.03226 28.27634  

Median 0.976338 0.0715 0.006 1.553466 13 28.2699  

Maximum 2.297205 1.0322 4.775 7.231186 33 31.93502  

Minimum 0.203452 -0.9829 -0.05 0.004604 0 24.67508  

std. dev 0.35585 0.198608 0.724307 1.872551 9.409121 1.761549  

Skwness 0.767826 -1.66596 4.533807 0.942695 0.160276 -0.073138  

Kurtosis 5.239558 20.14444 24.6922 2.924493 1.897454 2.466833  

        

Jarque-Bera  28.57365 1182.005 2141.996 13.79654 5.108653 1.184449  

Probability 0.000001 0 0 0.00101 0.077745 0.553096  

        

Sum 90.51309 6.0085 25.939 193.7581 1398 2629.7  

Sum Sq 

Dev 11.64991 3.628935 48.26505 322.5931 8144.903 285.481  

Observation 93 93 93 93 93 93  

   Sumber: Data olahan Penulis, 2017 

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

berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai maksimum (max.), dan nilai minimum (min.) masing-masing 

variabel. Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel 4.2, dapat diuraikan 

mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian, yaitu: 

1. Nilai Perusahaan 

Variabel nilai perusahaan yang di proksikan dengan Tobins Q merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan 

Tobins Q untuk mengetahui nilai perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, variabel nilai perusahaa memiliki rata-rata (mean) 
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sebesar 0.97325. Kemudian, median untuk variabel tobins q adalah sebesar 

0.976338. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih rendah 

daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan industri 

keuangan non bank memiliki nilai perusahaan yang rendah. 

Nilai maksimum sebesar 2.297205 dimiliki oleh Panin Sekuritas Tbk tahun 

2015, sedangkan nilai minimum sebesar 0.203452 dimiliki oleh Magna 

Finance Tbk tahun 2016. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki nilai perusahaan yang tinggi diantara perusahaan lain 

yang diteliti, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki nilai perusahaan yang paling rendah dibandingkan 

seluruh perusahaan yang menjadi objek penelitian ini. Sementara itu, nilai 

standar deviasi untuk nilai perusahaan adalah sebesar 0.355850 atau lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa tobins 

q telah terdistribusi dengan baik. Probability Jarque-Bera sebesar 28.57365 

lebih besar dari 0.05 yang berarti data sudah terdistribusi normal. 

2. Profitabilitas (ROE) 

Variabel profitabilitas yang di proksikan dengan Return on Equity 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan 

menggunakan pembagian antara net income dan total ekuitas untuk 

mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, 

variabel rata-rata (mean) sebesar 0.06460. Kemudian, median untuk 

variabel return on equity adalah sebesar 0.071500 Hasil ini menunjukkan 
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bahwa nilai rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai median yang berarti 

bahwa rata-rata perusahaan industri keuangan non bank memiliki Return on 

Equity yang rendah. 

Nilai maksimum sebesar 1.032200 dimiliki oleh Paninvest Tbk tahun 2014, 

sedangkan nilai minimum sebesar -0.982900 dimiliki oleh lippo securities 

Tbk tahun 2015. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki return on equity yang paling tinggi diantara perusahaan yang 

diteliti, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki return on equity paling rendah diantara perusahaan lain yang 

diteliti. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk return on equity adalah 

sebesar 0.355850 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata yang 

menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan return on 

equitu memiliki sebaran variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya 

besar). Probability Jarque-Bera sebesar 1182.005 lebih besar dari 0.05 yang 

berarti data sudah terdistribusi dengan normal. 

3. Kebijakan Dividen (DPR) 

Variabel kebijakan dividen yang di proksikan dengan dividen payout ratio 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini, Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, 

variabel kebijakan dividen memiliki rata-rata (mean) sebesar 0.278914. 

Kemudian, median untuk variabel dividen payout ratio adalah sebesar 

0.006000 Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi 
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daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan industri 

keuangan non bank memiliki dividen payout ratio yang tinggi.  

Nilai maksimum sebesar 4.775000 dimiliki oleh panin sekuritas. Tbk tahun 

2015, sedangkan nilai minimum sebesar -0.050000 dimiliki oleh sinarmas 

multiarta Tbk tahun 2015. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki dividen payout ratio paling tinggi diantara 

perusahaan yang diteliti, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki dividen payout ratio paling rendah diantara 

perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini. Sementara itu, nilai standar 

deviasi untuk dividen payout ratio adalah sebesar 0.724307 atau lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa kebijakan 

dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio memiliki sebaran 

variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya besar). Probability Jarque-

Bera sebesar 2141.996 lebih besar dari 0.05 yang berarti data sudah 

terdistribusi secara normal. 

4. Kebijakan Hutang (DER) 

Variabel kebijakan hutang yang di proksikan dengan debt to equity ratio 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini, Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, 

variabel kebijakan hutang memiliki rata-rata (mean) sebesar 2.083421. 

Kemudian, median untuk variabel kebijakan hutang adalah sebesar 

1.553466 Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi 
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daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan industri 

keuangan non bank memiliki debt to equity ratio yang tinggi. 

Nilai maksimum sebesar 7.231186 dimiliki oleh radana bhaskara finance. 

Tbk tahun 2014, sedangkan nilai minimum sebesar 0.004604 dimiliki oleh 

lippo securities Tbk tahun 2014. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki debt to equity ratio paling tinggi diantara 

seluruh perusahaan yang diteliti, sedangkan nilai minimum menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki debt to equity ratio paling rendah 

diantara perusahaan yang diteliti. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk 

debt to equity ratio adalah sebesar 1.872551 atau lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa kebijakan hutang yang di 

proksikan dengan debt to equity ratio telah terdistribusi dengan baik. 

Probability Jarque-Bera sebesar 13.79654 lebih besar dari 0,05 yang berarti 

data sudah terdistribusi secara normal. 

5. Umur Perusahaan 

Variabel umur perusahaan yang di proksikan dengan pengurangan tahun 

sekarang dengan tahun listing merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini, Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 9, variabel kebijakan dividen memiliki rata-

rata (mean) sebesar 15.03226. Kemudian, median untuk variabel umur 

perusahaan adalah sebesar 13.00000 Hasil ini menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata (mean) lebih tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa rata-
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rata perusahaan industri keuangan non bank memiliki umur perusahaan 

yang tinggi. 

Nilai maksimum sebesar 33.00000 dimiliki oleh paninvest. Tbk tahun 2016, 

sedangkan nilai minimum sebesar 0.0000 dimiliki oleh intan baruprana 

finance. Tbk, magna finance. Tbk, Asuransi Mitra Maparya. Tbk dan 

Batavia prosperindo international Tbk. tahun 2014. Nilai maksimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki umur perusahaan paling 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lain, sedangkan nilai 

minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki umur 

perusahaan paling rendah dibandingkan perusahaan lain. Sementara itu, 

nilai standar deviasi untuk umur perusahaan adalah sebesar 9.409121 atau 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan umur 

perusahaan telah terdistribusi dengan baik. Probability Jarque-Bera sebesar 

5.108653 lebih besar dari 0.05 yang berarti data sudah terdistribusi dengan 

normal. 

6. Ukuran Perusahaan 

Variabel kontrol ukuran perusahaan yang di proksikan ln total asset 

merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel 

ukuran perusahaan memiliki rata-rata (mean) sebesar 28.27634. Kemudian, 

median untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 13.00000 Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi daripada nilai 
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median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan industri keuangan non bank 

memiliki ukuran perusahaan yang besar. 

Nilai maksimum sebesar 31.93502 dimiliki oleh sinarmas multiartha. Tbk 

tahun 2016, sedangkan nilai minimum sebesar 24.67508 dimiliki oleh 

danasupra erapacific Tbk. tahun 2015. Nilai maksimum menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki umur perusahaan paling tinggi 

dibandingkan perusahaan lain, sedangkan nilai minimum menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki umur perusahaan paling rendah 

diantara perusahaan yang lain. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk 

umur perusahaan adalah sebesar 1.761549 atau lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang di 

proksikan dengan ln total asset telah terdistribusi dengan baik. Probability 

Jarque-Bera sebesar 1.184449 lebih besar dari 0.05 yang berarti data sudah 

terdistribusi dengan normal. 

4.3 Uji Normalitas 

Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas Jarque-Bera 

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 analisi 

regresi data panel. Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar 4.3 berikut ini: 
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Gambar 4.3 
 

Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
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Mean      -6.54e-16
Median  -0.038892
Maximum  0.809014
Minimum -0.717583
Std. Dev.   0.334641
Skewness   0.375392
Kurtosis   3.170215

Jarque-Bera  2.296517
Probability  0.317189

 
        Sumber: data olahan penulis, 2017 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 9, seperti yang tampak 

disajikan pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability Jarque 

Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0,317189. Dengan hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi 

sebanyak 93. 

4.4 Analisis Data Panel 

Penentuan model estimasi data panel antara model common effect, fixed effect, 

atau random effect dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman 
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4.4.1 Uji Chow 

Tabel 4.4.1 

Uji Chow 

effect test Statistic d.f prob 

cross section f 3.117834 -37.71 0.0000 

cross-section Chi 

Square 110.009966 37 0.0000 

                Sumber: data olahan penulis, 2017 

   Tabel. 4.4.1 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi – Square hasil 

persamaan model regresi dengan fixed effect adalah 0.0000. Nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi 

model dalam menggunakan fixed effect. Fixes dan dapat dilanjutkan ke Uji 

Hausman. 

 

4.4.2 Uji Hausman 
 

   Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil 

model regresi dengan random effect. Hasil uji hausman disajikan dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.4.2 
 

Uji Hausman 

 

 
 

 

                 Sumber: Data Olahan Penulis, 2017 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui probabilitas Cross-section random 

hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0,6382. Nilai tersebut 

test summary 
chi-sq Chi-sq 

Prob 
statistic df 

cross section random 3.402358 5 0.6382 
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lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model random 

effect. Menurut Widarjono (2009) model random effect digunakan untuk 

mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. 

Metode analisis data panel dengan model random effect harus memenuhi 

persyaratan yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah 

variabel penelitian. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

 

      Dalam penelitian analisis regresi, agar menenjukan hubungan yang valid dan 

tidak bias, maka diperlukan uji asumsi klasik pada model regresi yang akan 

digunakan. Suatu model dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila 

memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinieritas, homokedastisitas, 

dan tidak bersifat autokorelasi. 

 

4.5.1 Uji Multikolinearitas 
 

         Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen. Salah satu syarat didalam uji asumsi klasik 

adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas adalah 

dengan menggunakan correlation matrix seperti tabel 4.5.1 dibawah ini: 
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Tabel 4.5.1 

Uji Multikolinearitas 

 ROE DPR DER UMUR SIZE 

ROE 
 

    

DPR 0.0578     

DER 0.0206 0.1622    

UMUR 0.2934 -0.0448 -0.3278   

SIZE 0.2695 0.1391 0.3645 0.2816  

    Sumber: Data Olahan Penulis, 2017 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung 

koefisien korelasi antar variabel. Jika koefisien korelasi antar variabel diatas 0,8, 

maka variabel terindikasi adanya masalah multikoliniearitas dalam model. 

Kemudian bila koefisien korelasi antar variabel berada dibawah 0,8 maka 

variabel yang digunakan tidak terdapat multikoliniearitas. (Gujarati, 2006). 

Dari tabel penghitungan multikolinieritas diatas dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model yang dibuat. Hal 

tersebut dikarenakan semua koefisien korelasi antar variable berada kurang dari 

0,8. 

 

4.5.2 Uji Autokorelasi 

         Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan t-1 (sebelumnya). 

Untuk menguji autokorelasi pada penelitian ini, penulis menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW test). Ketentuan yang ditetapkan dalam pengujian ini 

adalah apabila nilai D-W berada di antara 1,54 – 2,46 maka tidak terdapat 

autokorelasi. Tabel 4.5.2 menunjukkan hasil uji autokorelasi yang tampak 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.5.2 

Uji Autokorelasi 

 

R-squared 0.257582 Mean dependent var 0.479189 

Adjusted R-

squared 0.214914 S.D. dependent var 0.266164 

S.E. of regression 0.235834 Sum squared resid 4.838752 

F-statistic 6.036937 Durbin-Watson stat 1.672401 

Prob(F-statistic) 0.000076   

           Sumber: data olahan penulis, 2017 

 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang tampak 

disajikan pada tabel 4.5.2 bahwa nilai DW pada model penelitian sebesar 

1,672401 yang artinya bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak 

mengalami autokorelasi. 

4.5.3 Uji Heterokedesitas 

 

   Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel 

independen terhadap resid kuadrat atau terhadap logaritma natural resid (LN 

resid). Apabila p-value > 0.05, maka dapat dikatakan tidak adanya 

heteroskedastisitas pada data. Sebaliknya, jika p-value < 0.05 maka adanya 

heteroskedastisitas pada model penelitian. Tabel 4.5.3 menunjukkan hasil uji 

heterokedastisitas yang tampak sebagai berikut : 
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Tabel 4.5.3 
 

Uji Heterokedesitas 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ROE 1.8998 1.0118 1.8776 0.0638 

DPR 0.4278 0.2682 1.5948 0.1144 

DER -0.1004 0.1596 -0.6286 0.5312 

UMUR 0.0155 0.0339 0.4567 0.6490 

SIZE -0.3061 0.1916 -1.5981 0.1136 

C 5.0880 5.0072 1.0161 0.3124 

     Sumber: data olahan penulis, 2017 

 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software 

Eviews 9 sebagaimana yang telah terlampir pada tabel, bahwa tidak adanya 

probabilitas koefisien yang nilainya dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

4.6 Analisis Data Panel 

      Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Terdiri 

dari 38 perusahaan dengan data penelitian selama 3 (tiga) tahun, setiap tahunnya 

data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga terdapat 114 data, namun 

setelah dilakukan outlier pada data penelitian maka data yang digunakan sebanyak 

93 data. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tobinsqi,t = α0 + β1ROEi,t + β2DPRi,t + β3DPRi,t + β4DER + β5AGE + 

β6SIZE + e 

Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model random effect 

pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari 

model regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 
 

Analisis Data Panel 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ROE 0.068034 0.13775 0.493894 0.6226 

DPR 0.115264 0.036557 3.153016 0.0022 

DER -0.009418 0.02255 -0.41765 0.6772 

UMUR -0.018008 0.004856 -3.708556 0.0004 

SIZE -0.038223 0.027646 -1.382564 0.1703 

C 2.307848 0.721626 3.198123 0.0019 

                 Sumber: data olahan penulis, 2017 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data panel 

sebagai berikut: 

Tobinsq = 2.307848 + 0.068034ROE + 0.115264DPR – 0.009418DER –

0.018008AGE – 0.038223SIZE  

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a) Apabila Return On Equity (ROE), Dividen Payout Ratio (DPR), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Umur Perusahaan (AGE) dan Ukuran perusahaan 

(SIZE) diasumsikan konstan, maka Nilai perusahaan akan naik sebesar 

2.307848. 

b) Koefisien regresi Return on Equity (ROE) sebesar 0.068034 menyatakan 

bahwa jika Return On Equity mengalami peningkatan sebesar 1%, maka 

nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0.068034 dengan 

asumsi seluruh variabel lain konstan. 

c) Koefisien regresi Deviden Payout Ratio (DPR) sebesar 0.115264 

menyatakan bahwa jika Dividen Payout Ratio mengalami peningkatan 

sebesar 1% maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 

0.115264 dengan asumsi seluruh variabel lain konstan. 
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d) Koefisien regresi Debt to Equity Ratio (DER) sebesar -0.009418 

menyatakan bahwa jika Debt to Equity Ratio mengalami peningkatan 

sebesar 1%, maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar -

0.009418 dengan asumsi seluruh variabel lain konstan. 

e) Koefisien regresi Umur Perusahaan (AGE) sebesar -0.018008 

menyatakan bahwa jika Umur perusahaan mengalami peningkatan 

sebesar 1% maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 

0.018008 dengan asumsi seluruh variabel lain konstan. 

f) Koefisien regresi variabel kontrol ukuran perusahaan sebesar –0.038223 

menyatakan bahwa jika ukuran perusahaan mengalami peningkatan 

sebesar 1% maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 

0.038223 dengan asumsi seluruh variabel lain konstan. 

4.7 Uji Hipotesis 

4.7.1 Koefisien Determinasi (R2) 

 

Tabel 4.7.1 

Koefisien Determinasi 

 

R-squared 0.257582 Mean dependent var 0.479189 

Adjusted R-

squared 0.214914 S.D. dependent var 0.266164 

S.E. of regression 0.235834 Sum squared resid 4.838752 

F-statistic 6.036937 Durbin-Watson stat 1.672401 

Prob(F-statistic) 0.000076   

          Sumber: data olahan penulis, 2017 
 

Uji koefisien determasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengukur seberapa jauh model penelitian dalam menerangkan variasi dari 

variabel independennya pada variable dependennya (Ghozali, 2011). Pada 
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analisis regresi hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien deteminasi 

(adjusted R-square).hasil penelitan dalam table 4.7.1. menunjukkan bahwa nilai 

adjusted Rsquare adalah sebesar 0,214914. Berarti variabel bebas dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan (tobinsq) sebesar 

21.49% di mana selebihnya yaitu 79.51% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di 

luar variabel yang diteliti. 

4.7.2 Uji Simultan (Uji F) 

         Berdasarkan Tabel nilai probabilitas dari F-statistic dari model penelitian 

sebesar 0,000076 sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih kecil dari 0,05 

yang artinya menolak H0 dan terima Ha. Hal tersebut menunjukan bahwa regresi 

secara simultan dari return on equity, Deviden Payout Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Umur Perusahaan, dan Ukuran perusahaan bersama-sama berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan sebagai variable dependen. 

 

4.7.3 Uji Parsial (Uji T) 

          Uji statistik t pada dasarnya merupakan alat untuk menguji seberapa jauh 

pengaruh varibel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Pengujian untuk uji t yang peneliti gunakan adalah 

Pengujian untuk uji t yang peneliti gunakan adalah pengujian one tailed. Untuk 

menentukan pengaruh antar variabel terdapat Batasan batasan signifikant level 0,05 

(a=5%). 

 

 

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen..., Arinie Rachmawati, Ak.-IBS, 2017



66 
 

                                      Indonesia Banking School 
 

Tabel 4.7.3 
 

Uji Parsial 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ROE 0.068034 0.13775 0.493894 0.6226 

DPR 0.115264 0.036557 3.153016 0.0022 

DER -0.009418 0.02255 -0.41765 0.6772 

UMUR -0.018008 0.004856 -3.708556 0.0004 

SIZE -0.038223 0.027646 -1.382564 0.1703 

C 2.307848 0.721626 3.198123 0.0019 

Sumber: data olahan penulis. 2017 

4.7.3.1 Variabel Independen 

a. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Return on Equity berpengaruh 

positif terhadap Nilai Perusahaan (Tobinsq). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel, ditemukan nilai probabilitas Return on Equity 

sebesar 0.6226 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien 

regresi dari variabel Return on Equity menunjukkan nilai 0.068034. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Return on Equity tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan yang berarti turun naiknya profitabilitas 

perusahaan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan. 

Sehingga dinyatakan bahwa pada penelitian ini H1 ditolak. 

b. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Dividen Payout Ratio 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan (Tobinsq). Berdasarkan 

hasil regresi persamaan pada tabel, ditemukan nilai probabilitas Dividen 

Payout Ratio sebesar 0.0022 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, 

dan koefisien regresi dari variabel Dividen Payout Ratio menunjukkan 

nilai 0.115264. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dividen Payout Ratio 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan yang berarti semakin 
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tinggi presentase dividen yang dikeluarkan suatu perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Sehingga dinyatakan bahwa 

pada penelitian ini H2 diterima. 

c. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Debt to Equity Ratio 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan (Tobinsq). Berdasarkan 

hasil regresi persamaan pada tabel, ditemukan nilai probabilitas Debt to 

Equity Ratio sebesar 0.6772 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5%, 

dan koefisien regresi dari variabel Debt to Equity ratio menunjukkan nilai 

-0.009418. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya debt to 

equity ratio suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya 

nilai perusahaan tersebut. Sehingga dinyatakan bahwa pada penelitian ini 

H3 ditolak. 

d. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Umur Perusahaan 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan (Tobinsq). Berdasarkan 

hasil regresi persamaan pada tabel, ditemukan nilai probabilitas Umur 

Perusahaan sebesar 0.0004 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan 

koefisien regresi dari variabel Umur Perusahaan menunjukkan nilai -

0.018008. Hal tersebut menunjukkan bahwa Umur Perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan yang berarti semakin 

tinggi umur suatu perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin 

rendah, Sehingga dinyatakan bahwa pada penelitian ini H4 ditolak. 

 

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen..., Arinie Rachmawati, Ak.-IBS, 2017



68 
 

                                      Indonesia Banking School 
 

4.7.3.2 Variabel Kontrol 

            Dalam penelitian ini memiliki variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan 

ukuran perusahaan diangap berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

(Tobinsq). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel, ditemukan nilai 

probabilitas Ukuran Perusahaan sebesar 0.1703 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel ukuran perusahaan 

menunjukkan nilai -0.038223. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ukuran 

Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang 

menunjukkan besar kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak akan mempegaruhi 

nilai dari perusahaan tersebut. Sehingga anggapan mengenai ukuran perusahaan 

yang berpengaruh positif tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. 

4.8 Analisis Hasil Penelitian 

4.8.1 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.7.3 menunjukkan bahwa pada 

periode 2014 – 2016 profitabilitas terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Warouw, dkk 

(2016), dan Alamsyah (2017) namun bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vaeza dan Hapsari (2016), Meidiawati dan Mildawati (2016), yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya profitabilitas tidak mempengaruhi 

tinggi rendahnya nilai suatu perusahaan. Hal ini didukung dengan rata-rata nilai 

Return on Equity yang masih rendah. Selain itu, menurut Surat Terbuka OJK tahun 

2016 orang-orang di Indonesia masih memilih dan menggunakan bank sebagai 
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satu-satunya perusahaan penyedia bantuan pendanaan dan pembiayaan yang 

membuat IKNB kurang dikenal dan diminati. Dalam surat terbuka tersebut juga 

dinyatakan bahwa pengenalan mengenai keberadaan, fungsi, dan perkembangan 

dari Industri Keuangan Non Bank juga harus terus ditingkatkan, karena Industri 

Keuangan Non Bank sudah menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang 

cukup baik, sayang apabila masyarakat, khususnya para calon investor tidak 

mengetahui hal tersebut. 

4.8.2 Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.7.3 menunjukkan bahwa pada 

periode 2014 – 2016 kebijakan dividen terbukti memiliki pengaruh positif  terhadap 

nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Senata (2016) 

dan Anton (2016). Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Meidiawati dan Mildawati (2016) dan Herawati (2012) yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari hasil 

penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa, semakin tinggi suatu perusahaan 

mengeluarkan presentase dividen, maka akan sejalan dengan meningkatnya nilai 

perusahaan. Sesuai dengan teori bird in the hand yang menyatakan bahwa, ada 

hubungan antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan. Investor lebih tertarik 

kepada dividen karena dividen dianggap lebih aman dan lebih pasti dibandingkan 

dengan capital gain. Semakin banyak investor yang berpresepsi seperti itu, maka 

akan semakin banyak investor yang menyimpan dananya di perusahaan yang 

membagikan dividen. Hal tersebut akan mempengaruhi harga saham dan 

meningkatkan nilai perusahaan.  
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4.8.3 Pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.7.3 menunjukkan bahwa pada 

periode 2014 – 2016 kebijakan hutang terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pertiwi, dkk 

(2016), dan Hardianingsih (2011) namun bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nainggolan dan Listiadi (2016), Sitepu dan Wibisono (2015), yang 

menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kebijakan hutang suatu perusahaan 

tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai suatu perusahaan. Hasil ini sesuai 

dengan teori yang dinyatakan oleh Modigliani dan Miller tahun 1958 yang 

menyatakan bahwa kebijakan hutang tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hal itu 

disebabkan karena, dalam berinvestasi seorang investor pasti akan memperhatikan 

hal-hal lain selain besar kecilnya hutang dan pendanaan, seperti cash flow yang 

berasal dari aktivitas operasi dan investasinya, terutama aktivitas operasi karena 

menurut Mulyani (2013) cash flow dari aktivitas operasi dapat menggambarkan 

kinerja manajemen dan kemampuan perusahaan dalam membayar deviden, hutang 

dan bunga, 

4.8.4 Pengaruh umur perusahaan terhadap nilai perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.7.3 menunjukkan bahwa pada 

periode 2014 – 2016 Umur Perusahaan terbukti memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Onasis dan Robin (2016) dan Hariyanto dan Juniarti (2014). Dan 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samisi dan Ardiyana (2013) 
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dan Christyawan (2014) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan yang berarti semakin tua suatu perusahaan, maka 

nilai perusahaan akan meningkat. 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa, semakin tua umur suatu 

perusahaan, maka akan semakin rendah nilai dari perusahaan tersebut. Dalam teori 

signaling, umur perusahaan dapat menjadi pengaruh yang positif mapun negatif 

terhadap nilai perusahaan. Seiring waktu, perusahaan belajar untuk semakin baik dan 

lebih efisien serta memiliki keunggulan kompetitif dalam inti bisnisnya dan mendorong 

keberhasilan dan kemakmuran organisasi (Prasetya, 2007) namun disisi lain, penelitian 

yang dilakukan Hariyanto dan Juniarti (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang 

lebih tua dianggap kaku, tidak mengikuti perkembangan jaman, kekurangan 

pengetahuan, dan membawa penurunan profitabilitas organisasi. Hasil serupa 

diutarakan oleh Loderer dan Waelchli (2009) bahwa pada perusahaan yang lebih 

tua memiliki margin yang lebih rendah, biaya yang lebih tinggi, aset yang lebih tua, 

dan pertumbuhan yang lambat sehingga investor tidak tertarik berinvestasi dan 

membuat nilai perusahaan menurun. 

4.8.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap nilai Perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.7.3 menunjukkan bahwa pada 

periode 2014 – 2016 variabel kontrol ukuran perusahaan terbukti tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Rahmawati, dkk (2015), Hardian dan Asyik (2016) namun bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Wiksuana (2016),  Wahyudi, 

dkk (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 
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terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya ukuran 

suatu perusahaan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai suatu perusahaan. 

Hasil ini berbeda dari hipotesis peneliti disebabkan karena, ukuran 

perusahaan tidak menjadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi 

(Rahmawati, dkk 2015). Dalam berinvestasi, seorang investor akan lebih 

memperhatikan tinggi rendahnya pengembalian dalam bentuk dividend dan capital 

gain, perusahaan besar bisa memberikan dividen secara rutin atau dengan 

presentase yang besar sehingga membuat investor tertarik untuk meyimpan 

dananya, begitu juga untuk perusahaan yang kecil atau baru, untuk membesarkan 

nama dan perusahaannya tentu saja dibutuhkan daya tarik untuk investor agar 

mereka ingin menyimpan dananya. Salah satunya adalah dengan memberikan 

dividen. Semakin banyak investor yang berinvestasi, maka akan semakin tinggi 

juga nilai dari perusahaan itu. 

4.9 Implikasi Manajerial 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh profitabilitas, kebijakan 

dividen, kebijakan hutang, dan umur perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan industri keuangan non bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2016”, diperoleh hasil bahwa variabel kebijakan dividen (DPR) 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, 

variabel umur perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Pada variabel kebijakan dividen dengan proksi Dividen Payout Ratio (DPR) 

dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh yang Positif signifikan terhadap 
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nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan banyaknya perusahaan IKNB yang tidak 

memberikan dividend dan seejalan dengan rendahnya rata-rata nilai perusahaan 

IKNB. Dengan adanya hasil penelitian ini manajemen harus menetapkan kebijakan. 

Ada dua pilihan yang bisa diambil oleh manajemen untuk meningkatkan nilai 

perusahaannya, yang pertama adalah memberikan dividen dengan jumlah yang 

besar, atau yang kedua memberikan dividen secara terus menerus setiap tahunnya. 

Hal tersebut tentu saja akan menarik minat dari investor untuk menanamkan 

dananya di perusahaan tersebut, karena semakin tinggi presentase dividen yang 

diberikan perusahaan, maka semakin tercapai juga tujuan investor untuk berinvestasi 

yaitu mendapatkan pengembalian yang setinggi-tingginya. Dengan bertambahnya 

investor yang memberikan dananya, maka akan semakin meningkat juga nilai 

perusahaan. 

Pada variabel umur perusahaan dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh 

yang negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa, 

semakin tua umur suatu perusahaan, maka nilai perusahaan akan menurun begitu juga 

sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan  Hariyanto dan Juniarti 

(2014) dan Loderer dan Waelchli (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

lebih tua kaku, tidak mengikuti perkembangan jaman, kekurangan pengetahuan, dan 

membawa penurunan profitabilitas organisasi, biaya yang lebih tinggi, pertumbuhan 

lambat dan aset yang lebih tua. Sehingga investor tidak tertarik berinvestasi dan 

membuat nilai perusahaan menurun. Dari hasil penelitian ini, manajemen harus 

mempergunakan pengalaman dari perusahaan tersebut untuk terus bersaing dan 

menarik perhatian investor. Semakin tua suatu perusahaan pasti memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak daripada perusahaan yang masih 
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baru. Manajemen juga dituntut untuk tidak kaku dan bisa mengikuti tren yang 

sedang berkembang di dunia bisnis agar tetap bisa survive dan berkembang diantara 

perusahaan-perusahaan yang baru, dan dapat meningkatkan nilai perusahaannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang tergabung dalam Industri Keuangan Non Bank periode 

2014-2016 

2. Kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Industri Keuangan 

Non Bank periode 2014-2016 

3. Kebijakan hutang tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang tergabung dalam Industri Keuangan Non Bank 

periode 2014-2016 

4. Umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Industri Keuangan 

Non Bank periode 2014-2016  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan yang 

tergabung dalam Industri Keuangan Non Bank periode 2014-2016 

2. nilai perusahaan hanya diproksikan dengan tobins q, ada beberapa 

alternatif dalam menghitung perusahaan 

3. periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga tahun 

5.3 Saran 

a. Bagi Perusahaan 

Sebaiknya perusahaan terus meningkankan profitabilitas, menggencarkan 

pengetahuan mengenai perusahaan agar perusahaan dikenal dan menarik 

bagi para calon investor. Perusahaan juga diharapkan untuk membagikan 

dividen kepada pemegang saham karena hal tersebut juga merupakan daya 

tarik bagi para investor. Perusahaan juga dituntut untuk mengikuti 

perkembangan zaman karena zaman sekarang investor sangat selektif untuk 

menentukan perusahaan mana yang layak menyimpan uang mereka. 

b. Bagi Regulator 

Program OJK mengenai pengenalan Industri Keuangan Non Bank harus 

terus dilakukan, selain untuk meningkatkan investor yang menyimpan 

dananya di perusahaan IKNB tapi juga untuk memaksimalkan pengetahuan 

mereka terhadap IKNB. Selain itu, untuk mempermudah jalannya bisnis 
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IKNB diharapkan regulator menyediakan peraturan-peraturan yang 

menguntukan kedua belah pihak. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa memperluas penelitian dengan 

menambah atau berubah objek peneltiian, salah satunya seperti perbankan 

untuk melihat dan membandingkan pengaruh variable-variabel pada 2 

sektor keuangan yang berbeda. Dapat menggunakan proksi lain dalam 

menghitung variabel nilai perusahaan karena memiliki beberapa pilihan 

seperti PBV dan PER. Selain itu, menambah periode waktu untuk 

menguatkan hasil penelitian. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I 

POPULASI INDUSTRI KEUANGAN NON BANK 

 

No Perusahaan   Listing 

1 Adira Dinamika Multifinance ADMF 31-Mar-04 

2 Buana Finance Tbk BBLD 7-May-90 

3 BFI Finance Indonesia Tbk BFIN 16-May-90 

4 Batavia Prosperindo Finance Tbk BPFI 1-Jun-09 

5 Clipan Finance Indonesia Tbk CFIN 27-Aug-90 

6 Danasupra Erapasific Tbk DEFI 6-Jul-01 

7 Radana Bhaskara Finance Tbk HDFA 10-May-11 

8 Intan Baruprana Finance tbk IBFN 22-Dec-14 

9 Indomobil Multijasa Tbk IMJS 10-Dec-13 

10 Mandala Multifinance Tbk MFIN 6-Sep-05 

11 Magna Finance Tbk MGNA 7-Jul-14 

12 Tifa Finance Tbk TIFA 8-Jul-11 

13 Trust Finance Indonesia Tbk  TRUS 28-Nov-02 

14 Verena Multifinance Tbk VRNA 28-Jul-08 

15 HD Capital Tbk HADE 12-Apr-04 

16 Kresna Graha Investama Tbk KREN 2-Jun-02 

17 Majapahit Inti Corpora Tbk. AKSI 13-Jul-01 

18 Minna Padi Investama Tbk. PADI 9-Jan-12 

19 Panin Sekuritas Tbk. PANS 31-May-00 

20 Reliance Securities Tbk. RELI 13-Jul-05 

21 Yulie Sekurindo Tbk. YULE 10-Dec-04 

22 Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABDA 6-Jul-89 

23 Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. AHAP 14-Sep-90 

24 Asuransi Multi Artha Guna Tbk. AMAG 23-Dec-05 

25 Asuransi Bintang Tbk. ASBI 29-Nov-89 

26 Asuransi Dayin Mitra Tbk. ASDM 15-Dec-89 

27 Asuransi Jasa Tania Tbk. ASJT 29-Dec-03 

28 Asuransi Mitra Maparya Tbk. ASMI 16-Nov-14 

29 Lippo General Insurance Tbk. LPGI 22-Jul-97 

30 Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. MREI 9-Sep-89 

31 Paninvest Tbk. PNIN 20-Sep-83 
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32 Batavia Prosperindo International BPII 8-Jul-14 

33 Equity Development Investment GSMF 23-Oct-89 

34 Lippo Securities Tbk. LPPS 28-Mar-94 

35 MNC Kapital Indonesia Tbk. BCAP 8-Jul-01 

36 Pacific Strategic Financial Tbk. APIC 18-Dec-02 

37 Panin Financial Tbk. PNLF 14-Jun-83 

38 Sinar Mas Multiartha Tbk. SMMA 5-Jul-95 

 

LAMPIRAN II 

Data Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Umur 

Perusahaan 

NAMA 
PERUSAHAAN TAHUN ROE 

DPR 
DER umur SIZE value 

ADMF 

2014 19.48% 3.408381 6.35842 10 31.02991 1.104655 

2015 15.25% 0.999991 5.362199 11 30.95405 0.977625 

2016 20.28% 0.32942 4.553948 12 30.9504 1.064132 

BBLD 

2014 10.04% 0.890783 2.248123 24 28.9083 1.55265 

2015 5.72% 1.593374 1.919332 25 28.78251 1.307885 

2016 4.85% 0.554545 2.296416 26 28.91999 1.075319 

BFIN 

2014 16.52% 0.323697 1.6757 24 29.90012 1.028547 

2015 16.18% 0 1.928617 25 30.09661 1.03106 

2016 18.76% 0 1.932358 26 30.15485 1.106908 

BPFI 

2014 9.36% 0.124224 1.453099 5 27.69628 1.241639 

2015 8.29% 0 0.966113 6 27.61279 1.322779 

2016 6.73% 0.884668 1.05953 7 27.66793 1.170112 

CFIN 

2014 12.21% 0 1.039179 24 29.52429 0.773 

2015 7.96% 0 0.846848 25 29.52514 0.623393 

2016 5.41% 0 0.775286 26 29.5397 0.578504 

DEFI 

2014 8.88% 0 0.010242 13 24.65993 16.49873 

2015 1.22% 0 0.017161 14 24.67508 1.835829 

2016 14.75% 0 0.017569 15 24.83445 8.658535 

HDFA 

2014 12.40% 0 7.231186 3 28.56919 1.005071 

2015 8.03% 0 5.211687 4 28.75751 0.976461 

2016 4.99% 0 6.020727 5 28.91305 1.020463 

IBFN 

2014 10.76% 0 4.383897 0 28.74305 1.158719 

2015 0.16% 0 4.556381 1 28.78186 1.010801 

2016 -70.30% 0 6.167499 2 28.52155 1.08844 

IMJS 2014 6.95% 0.192675 4.378798 1 29.90596 1.125322 
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2015 4.36% 0.305463 4.91101 2 30.04108 1.021153 

2016 6.81% 0 5.096587 3 30.15427 0.945582 

MFIN 

2014 21.52% 0.085699 2.429627 9 29.2008 0.978629 

2015 15.46% 0.123599 1.882077 10 29.15602 0.903891 

2016 14.08% 0.098616 0.964367 11 28.90141 0.773618 

MGNA 

2014 2.80% 0 2.470843 0 26.89371 0.900014 

2015 1.78% 0 2.283396 1 26.85057 0.811107 

2016 -98.29% 0 2.775003 2 26.30948 0.978797 

TIFA 

2014 12.65% 0.267705 2.765817 3 27.70807 0.956917 

2015 6.77% 0.538189 3.543832 4 27.92822 0.891414 

2016 5.73% 0.429498 3.566794 5 27.9698 0.896443 

TRUS 

2014 4.74% 0 0.185912 12 26.30923 0.78056 

2015 4.23% 0 0.120947 13 26.39086 0.641207 

2016 4.53% 0 0.059675 14 26.31528 0.62485 

VRNA 

2014 8.63% 0 6.711682 6 28.39719 0.907584 

2015 0.85% 0 5.662104 7 28.2699 0.933999 

2016 2.26% 0 5.244188 8 28.2135 0.923236 

HADE 

2014 -1.29% 0 0.651907 10 26.34328 0.801899 

2015 -1.16% 0 0.776425 11 26.40307 0.798982 

2016 -74.08% 0 0.008254 12 25.27999 1.120801 

KREN 

2014 14.23% 0 0.671272 12 27.3844 2.666541 

2015 10.86% 0 0.323772 13 27.25261 11.51609 

2016 24.25% 0 0.856042 14 27.8646 7.207684 

AKSI 

2014 5.20% 0 0.887679 13 25.44671 1.269856 

2015 7.73% 0 0.029351 14 24.92078 1.381481 

2016 4.47% 0 0.118542 15 25.04964 1.295363 

PADI 

2014 0.59% 0 0.221623 2 27.03475 3.491324 

2015 0.69% 1.875 0.151376 3 26.97157 4.203851 

2016 -2.16% 0 0.059051 4 26.88001 11.46152 

PANS 

2014 27.97% 0.231885 0.390917 14 28.23288 2.243251 

2015 6.13% 4.775089 0.394853 15 28.01332 2.297205 

2016 20.79% 0.265764 0.904751 16 28.49702 1.66219 

RELI 

2014 3.48% 0 1.000962 9 27.22476 1.385197 

2015 4.12% 0 0.46005 10 27.73671 0.962878 

2016 4.26% 0 0.474441 11 27.78928 0.976338 

YULE 

2014 0.05% 0 0.097383 10 24.7034 0.69856 

2015 1.53% 0 0.070748 11 24.70849 0.468976 

2016 -3.14% 0 0.088784 12 24.6956 0.427254 

ABDA 

2014 14.12% 0.27032 1.199063 25 28.61723 1.992695 

2015 21.97% 0.196484 1.329519 26 28.6772 2.310043 

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen..., Arinie Rachmawati, Ak.-IBS, 2017



87 

 

                                      Indonesia Banking School 
 

2016 14.08% 0.465207 1.28402 27 28.66557 2.084601 

AHAP 

2014 18.02% 0 1.968242 24 26.62493 0.991288 

2015 4.38% 0.39928 1.519408 25 26.873 0.997455 

2016 4.26% 0.198302 1.304926 26 26.81908 0.935071 

AMAG 

2014 13.53% 0.251433 0.596951 9 28.13288 0.822394 

2015 12.84% 0.171496 0.741972 10 28.59717 1.149198 

2016 7.39% 0 0.948333 11 28.86544 1.031086 

ASBI 

2014 7.15% 0.442493 2.194891 25 26.80932 1.063372 

2015 17.55% 0.123544 2.073972 26 26.92581 0.829839 

2016 8.81% 0.284541 2.028471 27 26.98837 0.921535 

ASDM 

2014 16.77% 0.29002 5.018688 25 27.93401 0.996935 

2015 17.93% 0.281886 4.931527 26 28.01256 0.981519 

2016 14.34% 0.334333 2.907837 27 27.69292 0.921872 

ASJT 

2014 11.38% 0 1.042153 11 26.47535 0.790458 

2015 10.72% 0.295437 1.346838 12 26.68963 0.815382 

2016 12.91% 0.263024 1.32686 13 26.78017 0.831564 

ASMI 

2014 11.96% 0 1.553466 0 26.96844 2.079552 

2015 4.07% 0 1.481286 1 27.04956 3.706515 

2016 15.49% 0 1.290714 2 27.14919 6.364214 

LPGI 

2014 9.65% 0.19583 0.651687 17 28.41423 0.723554 

2015 6.09% 0.347523 0.747031 18 28.43245 0.78094 

2016 7.01% 0.297565 0.940002 19 28.46435 0.836564 

MREI 

2014 22.84% 0.132547 1.465175 25 27.85508 1.910403 

2015 21.73% 0.113605 1.306794 26 27.99475 2.240061 

2016 19.54% 0.123976 1.456727 27 28.23728 1.493099 

PNIN 

2014 103.22% 0.012988 3.402443 31 30.68899 0.396128 

2015 7.15% 0.054776 0.300594 32 30.77075 0.326974 

2016 10.63% 0.03563 0.203293 33 30.93181 0.259562 

BPII 

2014 16.95% 0 0.649199 0 26.95604 1.70601 

2015 16.06% 0.21522 0.505115 1 27.03515 3.460232 

2016 16.02% 0.121557 0.201727 2 26.96491 3.669953 

GSMF 

2014 10.99% 0.034535 3.719628 25 29.09181 0.902121 

2015 9.45% 0.062359 3.355509 26 29.08513 0.901044 

2016 7.79% 0.042771 2.315034 27 29.10235 0.859249 

LPPS 

2014 17.59% 0 0.004604 20 27.79998 0.483295 

2015 0.28% 0 0.007764 21 27.78251 0.203452 

2016 3.12% 0 0.009358 22 27.83671 0.234726 

BCAP 

2014 0.73% 0.092517 2.88041 13 30.34015 1.007553 

2015 -0.74% 0.426083 2.726873 14 30.59602 1.13909 

2016 -0.61% 0 2.468392 15 30.73183 1.076275 
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APIC 

2014 6.54% 0 0.141765 12 27.0924 2.971173 

2015 5.06% 0 0.209594 13 27.20849 3.134479 

2016 4.59% 0 0.22156 14 28.25821 2.870054 

PNLF 

2014 9.59% 0 0.332417 31 30.606 0.738103 

2015 6.70% 0 0.269504 32 30.62022 0.510287 

2016 8.24% 0 0.224764 33 30.84884 0.403949 

SMMA 

2014 6.43% 0.006173 1.859557 19 31.61667 1.073914 

2015 -5.40% -0.05 2.089803 20 31.67017 1.241823 

2016 8.26% 0.004695 2.618523 21 31.93502 1.461567 

 

LAMPIRAN III 

HASIL OLAH DATA 

Uji Chow 
 
 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.117834 (37,71) 0.0000 

Cross-section Chi-square 110.009966 37 0.0000 
     
     

 

Uji Hausman 
 

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 3.402358 5 0.6382 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2016
Observations 93

Mean      -6.54e-16
Median  -0.038892
Maximum  0.809014
Minimum -0.717583
Std. Dev.   0.334641
Skewness   0.375392
Kurtosis   3.170215

Jarque-Bera  2.296517
Probability  0.317189

 
 

Multikolinearitas 
 

 ROE DPR DER UMUR SIZE 
      
      

ROE  1.000000  0.057836  0.020625  0.293417  0.269526 
DPR  0.057836  1.000000  0.162187 -0.044819  0.139133 
DER  0.020625  0.162187  1.000000 -0.327810  0.364452 

UMUR  0.293417 -0.044819 -0.327810  1.000000  0.281604 
SIZE  0.269526  0.139133  0.364452  0.281604  1.000000 

 

Autokorelasi 

    
    

R-squared 0.257582 Mean dependent var 0.479189 
Adjusted R-squared 0.214914 S.D. dependent var 0.266164 
S.E. of regression 0.235834 Sum squared resid 4.838752 
F-statistic 6.036937 Durbin-Watson stat 1.672401 
Prob(F-statistic) 0.000076   
    
    

 

Heterokedesitas 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROE 1.899762 1.011829 1.877552 0.0638 

DPR 0.427782 0.268233 1.594813 0.1144 
DER -0.100354 0.159642 -0.628620 0.5312 

UMUR 0.015492 0.033923 0.456688 0.6490 
SIZE -0.306144 0.191567 -1.598103 0.1136 

C 5.088046 5.007248 1.016136 0.3124 
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Uji Parsial 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROE 0.068034 0.137750 0.493894 0.6226 

DPR 0.115264 0.036557 3.153016 0.0022 
DER -0.009418 0.022550 -0.417650 0.6772 

UMUR -0.018008 0.004856 -3.708556 0.0004 
SIZE -0.038223 0.027646 -1.382564 0.1703 

C 2.307848 0.721626 3.198123 0.0019 
 
 

Statistik Deskriptif 

 VALUE ROE DPR DER UMUR SIZE 
       
       

 Mean  0.973259  0.064608  0.278914  2.083421  15.03226  28.27634 
 Median  0.976338  0.071500  0.006000  1.553466  13.00000  28.26990 
 Maximum  2.297205  1.032200  4.775000  7.231186  33.00000  31.93502 
 Minimum  0.203452 -0.982900 -0.050000  0.004604  0.000000  24.67508 
 Std. Dev.  0.355850  0.198608  0.724307  1.872551  9.409121  1.761549 
 Skewness  0.767826 -1.665960  4.533807  0.942695  0.160276 -0.073138 
 Kurtosis  5.239558  20.14444  24.69220  2.924493  1.897454  2.466833 

       
 Jarque-Bera  28.57365  1182.005  2141.996  13.79654  5.108653  1.184449 
 Probability  0.000001  0.000000  0.000000  0.001010  0.077745  0.553096 

       
 Sum  90.51309  6.008500  25.93900  193.7581  1398.000  2629.700 
 Sum Sq. Dev.  11.64991  3.628935  48.26505  322.5931  8144.903  285.4810 

       
 Observations  93  93  93  93  93  93 
 
 

LAMPIRAN IV 

CLOSING PRICE DAN TANGGAL TUTUP BUKU 

PERUSAHAAN TAHUN AKHIR PERIODE closing price 

ADMF 

2014 31-Dec-14 7,200  

2015 31-Dec-15 3,740  

2016 31-Dec-16 6,750  

BBLD 

2014 31-Dec-14 1,875  

2015 31-Dec-15 1,250  

2016 31-Dec-16 835  

BFIN 

2014 31-Dec-14 2,510  

2015 31-Dec-15 2,800  

2016 31-Dec-16 3,500  
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BPFI 

2014 31-Dec-14 550  

2015 31-Dec-15 600  

2016 31-Dec-16 500  

CFIN 

2014 31-Dec-14 439  

2015 31-Dec-15 275  

2016 31-Dec-16 240  

DEFI 

2014 31-Dec-14 1,250  

2015 31-Dec-15 140  

2016 31-Dec-16 780  

HDFA 

2014 31-Dec-14 210  

2015 31-Dec-15 182  

2016 31-Dec-16 252  

IBFN 

2014 31-Dec-14 330  

2015 31-Dec-15 190  

2016 31-Dec-16 175  

IMJS 

2014 31-Dec-14 700  

2015 31-Dec-15 490  

2016 31-Dec-16 316  

MFIN 

2014 31-Dec-14 980  

2015 31-Dec-15 870  

2016 31-Dec-16 760  

MGNA 

2014 31-Dec-14 90  

2015 31-Dec-15 53  

2016 31-Dec-16 65  

TIFA 

2014 31-Dec-14 222  

2015 31-Dec-15 139  

2016 31-Dec-16 150  

TRUS 

2014 31-Dec-14 421  

2015 31-Dec-15 198  

2016 31-Dec-16 192  

VRNA 

2014 31-Dec-14 80  

2015 31-Dec-15 159  

2016 31-Dec-16 149  

HADE 

2014 31-Dec-14 53  

2015 31-Dec-15 50  

2016 31-Dec-16 50  

KREN 

2014 31-Dec-14 486  

2015 31-Dec-15 2,120  

2016 31-Dec-16 468  

AKSI 

2014 31-Dec-14 125  

2015 31-Dec-15 125  
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2016 31-Dec-16 125  

PADI 

2014 31-Dec-14 645  

2015 31-Dec-15 745  

2016 31-Dec-16 476  

PANS 

2014 31-Dec-14 4,975  

2015 31-Dec-15 4,100  

2016 31-Dec-16 3,920  

RELI 

2014 31-Dec-14 655  

2015 31-Dec-15 400  

2016 31-Dec-16 426  

YULE 

2014 31-Dec-14 128  

2015 31-Dec-15 85  

2016 31-Dec-16 72  

ABDA 

2014 31-Dec-14 6,250  

2015 31-Dec-15 7,975  

2016 31-Dec-16 6,900  

AHAP 

2014 31-Dec-14 240  

2015 31-Dec-15 220  

2016 31-Dec-16 195  

AMAG 

2014 31-Dec-14 223  

2015 31-Dec-15 380  

2016 31-Dec-16 374  

ASBI 

2014 31-Dec-14 950  

2015 31-Dec-15 440  

2016 31-Dec-16 380  

ASDM 

2014 31-Dec-14 1,150  

2015 31-Dec-15 1,145  

2016 31-Dec-16 985  

ASJT 

2014 31-Dec-14 294  

2015 31-Dec-15 157  

2016 31-Dec-16 186  

ASMI 

2014 31-Dec-14 540  

2015 31-Dec-15 1,205  

2016 31-Dec-16 496  

LPGI 

2014 31-Dec-14 4,800  

2015 31-Dec-15 5,250  

2016 31-Dec-16 5,400  

MREI 

2014 31-Dec-14 4,240  

2015 31-Dec-15 6,200  

2016 31-Dec-16 4,250  

PNIN 2014 31-Dec-14 745  
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2015 31-Dec-15 545  

2016 31-Dec-16 605  

BPII 

2014 31-Dec-14 1,300  

2015 31-Dec-15 3,350  

2016 31-Dec-16 3,500  

GSMF 

2014 31-Dec-14 94  

2015 31-Dec-15 107  

2016 31-Dec-16 94  

LPPS 

2014 31-Dec-14 219  

2015 31-Dec-15 88  

2016 31-Dec-16 107  

BCAP 

2014 31-Dec-14 995  

2015 31-Dec-15 1,685  

2016 31-Dec-16 1,480  

APIC 

2014 31-Dec-14 565  

2015 31-Dec-15 660  

2016 31-Dec-16 428  

PNLF 

2014 31-Dec-14 299  

2015 31-Dec-15 185  

2016 31-Dec-16 172  

SMMA 

2014 31-Dec-14 3,655  

2015 31-Dec-15 5,050  

2016 31-Dec-16 8,575  
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