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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Return on Asset (ROA), Growth of 
Firm dan Debt Equity Ratio (DER) terhadap Nilai Perusahaan (Tobin’s Q).  Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini perusahaan manufaktur sektor konsumsi. Pemilihan sampel menggunakan metode 
purposive sampling dan sampel dari penelitian ini sebanyak 24 perusahaan sektor konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.  

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan diperoleh dari laporan 
publikasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data panel dengan program Eviews7. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian 
terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap 
Nilai Perusahaan, Growth of Firm berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dan Debt Equity Ratio 
(DER) berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan (Tobin’s Q) 

Kata Kunci : Return On Asset (ROA), Growth of Firm, Debt Equity Ratio (DER), Tobins Q 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to determine the effect of Return on Assets (ROA), Growth of 
Firm and Debt Equity Ratio (DER) against Company Value (Tobin's Q). The population that I studied is 
the manufacturing consumption sector. The sampling selection that I used is the purposive sampling 
method and the sample of this research from 24 companies’ consumption sector listed in Indonesia 
Stock Exchange in 2012-2016. 

 The data used are secondary data in the form of annual report and obtained from public report 
on Indonesia Stock Exchange. The analysis technique used in this research is panel data with Eviews7 
program. The hypothesis in this study is based on previous research and various other supporting 
theories. 

 The results of this study indicate that the Return on Asset (ROA) has a positive affect on 
Corporate Value, Growth of Firm has a positive affect on Corporate Value and Debt Equity Ratio (DER) 
negative affect on the Company Value (Tobin's Q) 

Keywords: Return On Asset (ROA), Growth of Firm, Debt Equity Ratio (DER), Tobins Q 

 

1. PENDAHULUAN 

Suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasi berbagai sumber daya dengan 
tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual disebut Perusahaan (Salvatore, 2005). 
Suatu perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Semakin tinggi harga 
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saham, maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaan, yang dimana semakin tinggi nilai 
perusahaan maka kemakmuran pemegang saham akan semakin meningkat (Wahyudi & Pawestri, 
2006).  Nilai perusahaan yang sudah go public tercermin pada harga saham perusahaan, untuk 
memaksimumkan nilai perusahaan memiliki arti yang luas dari pada memaksimumkan laba 
perusahaan (Margaretha, 2011) 

Rasio profitabilitas menjadi penting disebabkan pada umumnya perusahaan memiliki tujuan 
utama untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham yaitu untuk 
mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak 
manajemen perusahaan. dan dalam penelitian ini proksi profitabilitas ini menggunakan Return On 
Asset (ROA). Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk 
mempertahankan posisi usahanya dalam perkembangan ekonomi dan industri di dalam 
perekonomian di mana perusahaan tersebut beroperasi (Pakpahan, 2010) Leverage dapat dilihat 
melalui perhitungan beberapa rasio yang diantaranya adalah Debt to Asset Ratio, Longterm Debt to 
Asset Ratio, Equity to Asset Rasio dan Debt to Equity Ratio.  Menurut penelitian terdahulu (Novari & 
Lestari, 2016) yang menghitung dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) membuktikan 
bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang artinya perusahaan dalam 
mendanai aktivanya sering menggunakan modal sendiri yang berasal dari laba yang di tahan serta 
modal saham daripada menggunakan hutang.  

 

Gambar 1.1   

Perbandingan kenaikan kinerja 9 sektor saham pada 2016 kuartal 1 

 

Sumber: www.bareksa.com 

Seperti pada gambar 1.1 di atas diketahui bahwa pada kuartal I 2016 kinerja emiten dari sektor 
konsumer yang mengalami rata-rata kenaikan tertinggi. Berdasarkan laporan keuangan, 81 persen 
dari 16 emiten yang dirilis ke publik mengalami kenaikan yang signifikan. Perusahaan bir PT Mult 
Bintang Indonesia Tbk (MLBI) membukukan kenaikan tertinggi, mencapai 128 persen yang menjadi 
Rp 244 miliar dibandingkan Kuartal I pada tahun sebelumnya yaitu 2015. (www.bareksa.com) 
Beberapa fenomena yang berkaitan terhadap nilai perusahaan salah satunya terhadap perusahaan 
seperti sektor barang konsumsi. Industri Barang Konsumsi terdiri dari 5 sub sektor, yakni Sub Sektor 
Makanan Dan Minuman, Sub Sektor Rokok, Sub Sektor Farmasi, Sub Sektor Kosmetik dan Sub 
Sektor Peralatan Rumah Tangga. Penelitian ini dibatasi oleh sektor konsumsi karena sektor konsumsi 
menjadi sektor saham yang memiliki kinerja tertinggi dibandingkan sector lainnya (Ningrum & Dewi, 
2016) dan peneliti memilih perusahaan yang bergerak di perusahaan manufaktur sektor industri 
barang konsumsi karena perusahaan yang bergerak di bidang ini cukup banyak dilirik oleh para 
investor untuk menginvestasikan dana milik mereka dan Hal ini didukung oleh data dari 
www.stabilitas.co.id yang menyatakan sektor barang konsumsi pada tahun 2016 indeks harga saham 
gabungan (IHSG) turun sekitar 13,4% sedangkan indeks saham-saham sektor konsumsi hanya turun 
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6,8%. Sektor ini menjanjikan penguatan 10% hingga 15% tahun 2016. Dan menurut 
cnnindonesia.com sektor konsumsi dan barang berhasil memimpin indeks sektoral pada september 
2016 di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Tabel 1.1 

Rata-Rata Tobin’s Q perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-
2015 

        

Sumber: diolah penulis 

Tabel diatas merupakan rata-rata nilai perusahaan yang diproksikan oleh Tobin’s Q pada 
perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Dari tabel 
1.1 dapat terlihat bahwa nilai perusahaan yang dihitung dengan Tobin’s Q pada tahun 2013 hingga 
2015 menunjukkan penurunan di setiap tahunnya dan terlihat penurunan cukup besar pada tahun 
2014-2015. Karena semakin besarnya nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 
prospek pertumbuhan yang baik. Naik turunnya nilai perusahaan ini didukung dengan naik turunnya 
harga saham yang terjadi pada perusahaan sektor konsumsi.  

Dari teori dan fenomena serta adanya  ketidakkonsistenan dan perbedaan hasil penelitian yang 
dilakukan sebelumnya, Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Growth of Firm dan Leverage terhadap Nilai 
Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2012-2016)” 

Rumusan Masalah 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor konsumsi 
periode 2012-2016? 

2. Apakah Growth of Firm berpengaruh positif terhadap nilai perusahan pada sektor konsumsi 
periode 2012-2016? 

3. Apakah Leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor konsumsi periode 
2012-2016? 

2. LANDASAN TEORI 

Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Signal adalah perusahaan yang mengambil suatu tindakan untuk memberikan petunjuk bagi 
investor tentang bagaimana prospek suatu perusahaan dipandang oleh manajemen (Brigham & 
Houston, 2011). Teori sinyal dibangun untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Informasi yang 
dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena berpengaruh terhadap keputusan 
investasi terhadap pihak-pihak diluar perusahaan 

Nilai Perusahaan  

Harga yang tercerminkan oleh nilai yang bersedia dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan 
disebut nilai perusahaan. nilai perusahaan menurut (Brigham & Ehrhard, 2005) di definisikan sebagai 
berikut: “corporate value which is the present value of expected free cash flow, discounted at a 
weighted average cost of capital” bahwa nilai perusahaan merupakan nilai sekarang dari free cash 
flow di masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. Dimana 
memaksimumkan nilai perusahaan berarti memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui 

2013 2014 2015 

2.318411562 2.310929159 1.894019654 
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maksimalnya harga saham biasa perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting dikarenakan dengan 
nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin 
tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan 
para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang 
saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar 
dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan 
manajemen asset. 

Profitabilitas 

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana 
tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasi. Rasio profitabilitas (Van Horne & 
John M. Wachowicz, 2005) adalah “rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi”. 
Sedangkan menurut (Niresh & Velnampy, 2014). Profitabilitas adalah sejumlah uang perusahaan 
yang dapat dihasilkan dari sumberdaya apapun yang dimiliki perusahaan. Karena tujuan akhir dari 
setiap perusahaan adalah memaksimalkan profitabilitas. 

Pertumbuhan Perusahaan (Growth of Firm) 

Pertumbuhan merupakan aset perusahaan dimana aset merupakan aktiva yang digunakan ketika 
aktivitas operasional perusahaan. Pertumbuhan perusahaan (Growth of Firm) yang semakin cepat 
dalam menghasilkan laba, ketika semakin besar pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai 
pertumbuhan perusahaan tersebut, sehingga harus membatasi dividen supaya dapat menyimpan 
dana dalam perusahaan untuk investasi pertumbuhan. Pertumbuhan perusahaan merupakan 
peningkatan atau penurunan total aset yang dimiliki perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dihitung 
sebagai persentase perubahan aset tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Suprantiningrum, 
2013) 

Leverage 

Rasio leverage mengukur seberapa besar leverage keuangan yang ditanggung perusahaan. 
ketika perusahaan menjanjikan melakukan pembayaran bunga dan mengembakikan sejumlah uang 
yang di pinjamnya. Dan jika laba meningkat pemegang hutang terus menerima pembayaran bunga 
tetap saja, yang berarti semua keuntungan menjadi miliknya untuk pemegang saham. (Brealey, 
Myers Marcus, 2006:78) Leverage digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan 
dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Weston & Copeland., 2009). Perusahaan 
dengan rasio leverage yang rendah ditandai dengan resiko leverage yang lebih kecil. Dengan 
tingginya rasio leverage menunjukkan bahwa perusahaan tidak solvabel, yang dapat diartikan total 
hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total aset perusahaan. 

Pengaruh Profitabilitas dengan Nilai Perusahaan 

Profitabilitas menjadi penting disebabkan pada umumnya perusahaan memiliki tujuan utama 
untuk menghasilkan keuntungan. Nilai perusahaan dipengaruhi pula oleh besar kecilnya profitabilitas 
yang dihasilkan oleh perusahaan dimana profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu (Margaretha, 2011). Semakin tinggi tingkat profitabilitas 
maka semakin baik untuk perusahaan. penelitian empiris yang dilakukan beberapa peneliti seperti 
(Novari & Lestari, 2016), (Astriani, 2014) serta Ayuningtyas (2013) dalam penelitiannya 
penyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. maka hipotesisnya 
sebagai berikut : 

H01 : Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan  pada perusahaan sektor 
konsumsi periode 2012-2016 
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Ha1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor 
konsumsi periode 2012-2016 

Pengaruh Growth of Firm dengan Nilai Perusahaan  

Pertumbuhan (growth) adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem 
ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi bagi industri yang sama (Machfoedz, 2007). 
Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar kebutuhan dana untuk ekspansi. 
Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka semakin besar keinginan 
perusahaan untuk menahan laba. Penelitian empiris menurut (Dewi et al., 2014) serta (Wardhani, 
2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan.  

H02 : Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan sektor konsumsi periode 2012-2016 

Ha2 : Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan sektor konsumsi periode 2012-2016 

Pengaruh Leverage dengan Nilai Perusahaan 

Rasio leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial, dalam 
jangka pendek dan jangka panjang, dapat dibilang untuk mengukur sejauh mana perusahaan 
dibiayai dengan hutang (Wiagustini, 2010). Perusahaan menggunakan rasio Leverage dengan 
tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya asset dan sumber dananya. 
Seperti menurut (Brigham & Houston, 2011) dalam teori sinyal, dimana perusahaan yang sangat 
menguntungkan akan berusaha menghindari penjualan saham dan akan memilih untuk 
mendapatkan modal baru dengan cara lain, dengan cara termasuk menggunakan hutang. Kelebihan 
hutang yang besar akan memberikan dampak yang negatif pada nilai perusahaan (Ogolmagai, 
2011). Penelitian empiris menurut (Ernawati, 2016) dan (Kartasukmana, 2015) dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

H03 :  Leverage tidak berpengaruh  negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor 
konsumsi periode 2012-2016 

Ha3 : Leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor 
konsumsi periode 2012-2016 

Untuk mencapai hasil penelitian, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran seperti tampak 
pada gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 Sumber : Diolah Penulis 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara profitabilitas, growth 
of firm dan leverage terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini, objek yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selama periode 2012-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat asosiatif yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan tipe metode 
penelitian yang digunakan adalah tipe metode kuantitatif dengan menganalisis data-data sekunder 
Penelitian ini juga mengambil data dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan oleh 
Bursa Efek Indonesia, pada periode 2012-2016 di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 
www.idx.co.id. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 
Purposive sampling adalah populasi yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini harus memenuhi 
berbagai kriteria tertentu. Bertujuan untuk menghindari adanya miss specification dalam penentuan 
sampel penelitian yang berdampak pada hasil analisis. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini 
yaitu: 1.Perusahaan sektor konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 
yaitu tahun 2012-2016 2. Menerbitkan laporan keuangan annual report secara lengkap selama 
periode 2012-2016 dan 3. Ketersediaan dan kelengkapan data selama penelitian. Apabila dalam 
proses penelitian terdapat perusahaan yang tidak dapat dihitung rasionya, maka akan dikeluarkan 
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Variabel dan Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Tabel Operasional 

No Variabel Definisi Formulasi Skala 

ukur 

1 Nilai 

Perusahaan 

(Y) 

Tobin’s Q adalah 

nilai pasar dari suatu 

perusahaan ketika 

membandingkan 

nilai pasar suatu 

perusahaan yang 

terdaftar di pasar 

keuangan dengan 

nilai penggantian 

aset pada 

perusahaan(Smithers 

& Wright, 2000) 

 

Rumus Tobins’Q : 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =  
𝑀𝑉𝐸 + 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝐴
 

 

Rasio 

2 Profitabilitas 

(X1) 

Pengukuran tentang 

keuntungan yang 

didapat dari setiap 

rupiah asset yang 

dimiliki oleh 

perusahaan dengan 

membagi Net Income 

dengan total Assets 

(Ross, 2008) 

ROA (Ross, 2008) 

=  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥100% 

Rasio 

             Sumber: diolah penulis 
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No Variabel Definisi Formulasi Skala 

ukur 

3 Growth 

of Firm 

(X2) 

Pertumbuhan 

perusahaan 

dihitung sebagai 

persentase 

perubahan aset 

tahun tertentu 

dengan tahun 

sebelumnya. 

(Suprantiningrum, 

2013) 

Growth = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 (𝒕)−𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 (𝒕−𝟏)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 (𝒕−𝟏)
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

Rasio 

4 Leverage 

(X3) 

Merupakan rasio 

yang digunakan 

untuk mengukur 

tingkat leverage 

terhadap total 

shareholders equity 

yang dimiliki 

perusahaan, 

dengan membagi 

total kewajiban 

dengan total 

ekuitas (Ross, 

2008) 

Rumus Financial Leverage (Ross, 

2008)) :  

DER = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑥100% 

 

Rasio 

Sumber: diolah penulis 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Obyek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur pada sektor konsumsi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2012-2016. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
(purposive sampling), pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2012-2016, melalui website www.idx.co.id Dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 24 perusahaan  

Statistik Deskriptif 

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif 

 TOBINSQ ROA GROWTH DER 

 Mean  2.173584  0.104101  0.128929  0.712554 

 Maximum  11.38139  0.394385  0.722210  7.148778 

 Minimum -2.273304 -0.041887 -0.105160  0.150208 

Observations 115 115 115 115 
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Pada tabel 4.1, nilai maksimum TobinsQ dimiliki oleh Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 
(HMSP) pada tahun 2015 yaitu sebesar 11.38% dan nilai minimum sebesar -2.27% dimiliki oleh Kimia 
Farma Tbk (KAEF) pada tahun 2016. nilai maksimum Return On Asset (ROA) dimiliki Handjaya 
Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) pada tahun 2013 yaitu sebesar 0.39% dan nilai minimum sebesar 
-0.04% dimiliki oleh Indofarma Tbk (INAF) pada tahun 2013. nilai maksimum Growth of Firm dimiliki 
oleh Sekar Bumi Tbk  (SKBM) pada tahun 2013 yaitu sebesar 0.72% dan nilai minimum sebesar -
0.10% dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun 2016. Sementara nilai 
maksimum Debt to Equity Ratio (DER) dimiliki oleh Akasha Wira Internasional Tbk (ADES) pada 
tahun 2013 yaitu sebesar 7.14% dan nilai minimum sebesar -0.15% dimiliki oleh Mandom Idonesia 
Tbk (TCID) pada tahun 2012. 

Uji Normalitas  

Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah residual data yang diperoleh dalam penelitian ini 
memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan salah 
satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menemukan 
beberapa outliers pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2012-2016. 
Setelah outliers dikeluarkan, hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi dengan normal untuk 
seluruh sampel perusahaan. Berikut adalah hipotesis menurut Winarno (2011) dan hasil dari 
pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian yang digunakan: 

Ho = Residual data terdistribusi normal  

Ha = Residual data tidak terdistribusi normal  

Histogram Normalitas 

 

Sumber : Diolah Penulis 

Hasil menunjukkan bahwa residual data telah terdistribusi secara normal, hal tersebut 
tercermin pada gambar dimana memiliki nilai probabilitas yaitu sebesar 0.147004 yang berada 
diatas α = 0.05. terdistribusi normal dengan nilai signifikansi yang dihasilkan probabilitas lebih 
dari 0,05 atau 5%.   

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji bagaimana antar variable 
independen saling berkorelasi linier. Salah satu syarat didalam uji asumsi klasik adalah 
bahwa tidak boleh ditemukannya data bermasalah multikolinearitas 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

 ROA GROWTH DER 

ROA  1.000000  0.165659 -0.190610 

GROWTH  0.165659  1.000000  0.193293 

DER -0.190610  0.193293  1.000000 

   Sumber: diolah penulis 

Ketentuan yang menentukan adanya multikolineraitas apabila terdapat variabel yang 
bernilai lebih dari 0.85 (Gujarati, 2007).  Apabila diatas 0.85 maka terdapat masalah 
multikolinearitas Hasil yang didapat dari correlation matrix diatas menunjukkan tidak terdapat 
unsur multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan residual 
dari persamaan regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi 

Ho = Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model  
Ha = Terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probability Kesimpulan 

ROA 6.914341 3.601937 1.919617 0.0581 Non Heteroskedastisitas 

GROWTH -0.823436 1.705375 -0.482847 0.6304 Non  Heteroskedastisitas 

DER -0.304655 0.314789 -0.967805 0.3358 Non  Heteroskedastisitas 

C 0.625342 0.507643 1.231854 0.2212 - 

Sumber : Diolah Penulis 

menunjukan bahwa pada persamaan memiliki probabilitas koefisien masing-masing variabel 
independen lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat unsur 
heteroskedastisitas 

Uji Autokorelasi 

Autokolerasi menunjukan bahwa adanya kolerasi antara error periode sebelumnya dimana 
pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi pertama 
dilakukan dengan melihat Durbin- Watson Stat pada hasil estimasi regresi.  
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Hasil Uji Autokorelasi 

Mean dependent var 2.173584 

S.D. dependent var 2.456476 

Akaike info criterion 3.136149 

Schwarz criterion 3.756742 

Hannan-Quinn criter. 3.388045 

Durbin-Watson stat 1.831536 

      Sumber : Diolah Penulis 

uji autokorelasi ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 dan dari perhitungan 
menggunakan Durbin Watson (DW) disimpulkan bahwa tidak ada autokolerasi 

Analisis Regresi Berganda 

Hasil Regresi Model Penelitian Fixed Effect Model 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     ROA 14.69319 1.927241 7.623950 0.0000 

GROWTH 0.078330 0.912473 0.085843 0.9318 

DER -0.098400 0.168430 -0.584221 0.5605 

C 0.704031 0.271618 2.591988 0.0112 

     R-squared 0.856673 

Adjusted R-squared 0.816412 

F-statistic 21.27824 

Prob(F-statistic) 0.000000 

     Sumber: diolah penulis 

Analisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Profitabilitas (ROA) sebesar 0,00 yaitu lebih kecil dari pada nilai Profitabilitas atau 0,00 < 0,05 
yang berarti bahwa Profitabilitas (ROA) signifikan terhadap Nilai Perusahaan (TobinsQ). Sehingga 
hasil ini menunjukan bahwa Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan (TobinsQ), dengan kata lain asset perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Hal tersebut menunjukan bahwa H01 ditolak dan Ha1 tidak dapat ditolak. Hasil ini 
menunjukan bahwa perusahaan manufaktur pada sektor konsumsi periode 2012-2016 selalu 
menjaga profitabilitasnya yang dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mengelola asset 
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untuk menghaslkan laba, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan utama yaitu untuk 
menghasilkan keuntungan.  dimana profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin baik 
untuk perusahaan. 

Analisis pengaruh Growth of Firm terhadap nilai perusahaan 

Growth of Firm (Pertumbuhan Perusahaan) sebesar 0,9318 yaitu lebih besar dari pada nilai 
Profitabilitas atau 0,9318 > 0,05 yang berarti bahwa Growth of Firm (Pertumbuhan Perusahaan) tidak 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan (TobinsQ). Nilai koefisien regresi Growth of Firm (Pertumbuhan 
Perusahaan) sebesar 0,07833 atau sebesar 0,07%. Sehingga hasil ini menunjukan bahwa Growth 
of Firm (Pertumbuhan Perusahaan) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan (TobinsQ), dengan kata lain pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukan bahwa H02 ditolak dan Ha2 tidak dapat ditolak. 
menunjukan bahwa perusahaan manufaktur pada sektor konsumsi periode 2012-2016 pertumbuhan 
perusahaan dapat menjadi indikator dari nilai perusahaan. Dari sudut pandang investor, growth of 
firm menunjukkan sinyal positif dan perkembangan yang baik dimana pertumbuhan suatu 
perusahaan tersebut memiliki dampak menguntungkan dan perusahaanpun  mengharapkan rate of 
return dari investasi yang dilakukan. 

Analisis pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan 

Leverage (DER) sebesar 0,5605 yaitu lebih besar dari pada nilai Profitabilitas atau 0,5605 > 0,05 
yang berarti bahwa Leverage (DER) tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan (TobinsQ). Sehingga 
hasil ini menunjukan bahwa Leverage (DER) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan (TobinsQ), dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
finansial dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
Hal tersebut menunjukan bahwa H03 ditolak dan Ha3 tidak dapat ditolak. menunjukan bahwa 
perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka akan memberikan dampak buruk kepada para 
investor. Signalling theory menyatakan bahwa manajer akan memberikan pandangan kepada 
investor tentang prospek perusahaan. Manajer akan lebih mengetahui bagaimana cara mengambil 
keputusan untuk perkembangan perusahaan karena mereka yang langsung bekerja di dalam 
perusahaan. Semakin tinggi hutang akan berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan tersebut 

Koefisien determinasi  

Koefisien determinasi adalah nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
model penelitian yang digunakan dapat menghubungkan variabel independen dengan variabel 
dependen dalam mengestimasi persamaan regresi. nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) adalah 
sebesar 0.816412 atau 81.64%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA, Growth dan DER 
menjelaskan sebesar 81.64% pengaruh terhadap Tobin’s Q. Sisanya yaitu sebesar 18.36% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Profitabilitas (ROA), Growth 
of firm dan Leverage (DER) terhadap Nilai Perusahaan (Tobins Q) pada perusahaan di sektor 
konsumsi periode 2012-2016 dimana koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel ROA, 
Growth dan DER menjelaskan sebesar 81.64% pengaruh terhadap Tobin’s Q. Berdasarkan hasil 
analisa dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (TobinsQ). Hasil ini menunjukan bahwa perusahaan 
memiliki tujuan utama yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan dengan profitabilitas yang 
banyak diminati oleh para investor karena dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba 
yang tinggi. Growth of Firm dalam penelitian ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) 
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pertumbuhan perusahaan pada perusahaan sektor konsumsi yang dijadikan sampel dalam penelitian 
terbukti memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga apabila pertumbuhan 
perusahaan pada sektor konsumsi meningkat. Pertumbuhan perusahaan yang meningkat 
menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif, 
maka akan meningkatkan nilai perusahaan pada sektor konsumsi tersebut. 

Ketertarikan investor terhadap perusahaan akan meningkatkan permintaan saham perusahaan 
Apabila terjadi kenaikan permintaan saham suatu perusahan, maka secara tidak langsung akan 
menaikan harga saham tersebut di pasar modal. Tinggi rendahnya harga saham yang terbentuk 
mempengaruhi nilai dari perusahaan. Semakin tinggi harga saham sebuah perusahaan maka akan 
semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi perusahaan memperoleh laba, maka 
semakin besar return yang di harapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih 
baik.. 

variable leverage (DER) berpengaruh negatif. Financial leverage merupakan suatu ukuran yang 
menunjukan sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap (utang dan saham preferen) yang 
digunakan dalam struktur modal. Trade-off theory menjelaskan jika posisi struktur modal perusahaan 
berada dibawah titik optimal maka setiap penambahan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. 
Sebaliknya, jika posisi struktur modal berada di atas titik optimal maka setiap penambahan hutang 
akan menurunkan nilai perusahaan. Keputusan pendanaan dalam penggunaan hutang mampu 
meningkatkan nilai perusahaan. Namun, jika penggunaan hutang tersebut terlalu besar nilainya akan 
berdampak negatif terhadap perusahaan.  

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Profitabilitas yang diukur 
dengan Return on Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur 
dengan Tobins Q. Hal ini menunjukan bahwa Perusahaan dengan profitabilitas tinggi banyak diminati 
oleh para investor karena dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi.2) 
Growth of Firm berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukan 
bahwa Pertumbuhan perusahaan yang semakin tinggi dapat dijadikan acuan perusahaan dimasa 
mendatang. 3) Leverage yang diukur dengan Debt Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki hutang 
yang tinggi, maka akan memberikan dampak buruk kepada para investor. 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran 
sebagai berikut : 1)  Hasil penelitian yang menunjukan Return on Asset (ROA) berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka bagi perusahaan, disarankan penelitian ini dapat 
menjadikan ROA sebagai pertimbangan dan evaluasi. Karena ROA merupakan variabel yang 
mempengaruhi nilai perusahaan melalui metode Tobin’s Q. Karena semakin tinggi nilai perusahaan 
akan meningkatkan kinerja perusahaaan dan kepercayaan investor nilai perusahaan (Tobins Q) 
sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan atas investasi yang mereka lakukan untuk 
menghindari kerugian. 2) Penelitian yang digunakan adalah mengamati pengaruh Return on Asset, 
Growth of Firm dan Debt to Equity Ratio terhadap nilai perusahaan (Tobins Q) dengan objek 
penelitian pada sektor konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-
2016 sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menguji pengaruh faktor lain mempengaruhi 
nilai perusahaan seperti struktur modal, struktut kepemilikanm arus kas bebas, ukuran perusahaan, 
dll. Dan meneliti objek lain serta menambah tahun periode pengamatan.  
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