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ABSTRAK 
 
Beberapa tahun terakhir industri otomotif Indonesia mengalami 

perkembangan. Sejak tahun 2012 penjualan otomotif terus berkembang sampai 
saat ini. Pada tahun 2013 IHSG sempat mengalami penurunan yang cukup anjlok. 
Pada periode tersebut perusahaan yang menonjol dalam aneka industri adalah sub 
sektor otomotif dan komponen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel kontrol pada 
sektor otomotif dan komponen periode 2012 – 2017.  

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 
jumlah sampel 6 perusahaan dari 13 perusahaan yang terdaftar BEI periode 2012 
sampai 2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan 
diproksikan dengan rasio Tobin’s Q. Variabel independen penelitian ini ialah 
Kebijakan Deviden diukur dengan Dividend Payout Ratio, Kebijakan Hutang 
diukur dengan Debt to Equity Ratio, Profitabilitas diukur dengan Return on Equity 
dan terdapat variabel kontrol berupa Good Corporate Governance diukur dengan 
Kepemilikan Manajerial (Insider Ownership).  

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hutang berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Selain itu Kebijakan Dividen, 
Profibitabilitas, Good Corporate Governance secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas 
secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, 
Profitabilitas, Good Corporate Governance 
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ABSTRACT 
 

In recent years the Indonesian automotive industry has experienced 
growth. Since 2012 automotive sales have continued to grow until now. In 2013 
the JCI had experienced a downturn which had dropped quite a lot. During this 
period, companies that stood out in various industries were automotive and 
component sub-sectors. This study aims to determine the effect of dividend policy, 
debt policy, profitability on firm value with good corporate governance as a 
control variable in the automotive sector and components for the period 2012 - 
2017. 

The sample selection uses purposive sampling method with a sample of 6 
companies from 13 companies listed on the BEI period 2012 to 2017. The 
dependent variable in this study is the value of the company proxied by the 
Tobin's Q ratio. The independent variable of this research is Dividend Policy 
measured by Dividend Payout Ratio, Policy Debt is measured by Debt to Equity 
Ratio, Profitability is measured by Return on Equity and there is a control 
variable in the form of Good Corporate Governance measured by Managerial 
Ownership (Insider Ownership). 

The results of the research show that debt policy has a significant negative 
effect on Company Value. In addition, Dividend Policy, Profibitability, Good 
Corporate Governance partially does not affect the value of the company. 
Dividend policy, debt and profitability policies simultaneously affect the value of 
the company. 
 
Keywords: Company Value, Dividend Policy, Debt Policy, Profitability, Good 
Corporate Governance 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir, industri manufaktur otomotif Indonesia 

mengalami perkembangan. Menurut artikel pada website Indonesia investment, 

industri manufaktur otomotif di Indonesia merupakan yang terbesar kedua di Asia 

Tenggara dan di wilayah ASEAN. Industri otomotif di Indonesia telah menjadi 

sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur karena perusahaan - perusahaan 

besar otomotif telah membuka pabrik sendiri di wilayah Indonesia. Sehingga 

Indonesia mengalami perubahan yang semulanya hanya menjadi tempat produksi 

mobil untuk di ekspor lalu berkembang menjadi pasar penjualan mobil yang besar 

karena meningkatnya produk domestik bruto (PBD). Sejak tahun 2012 penjualan 

unit otomotif terus berkembang sampai saat ini. Terbukti dari data yang di kutip 

pada artikel Indonesia Investment, sejak tahun 2012 sampai 2017 menunjukkan 

tidak kurang dari satu juta unit kendaraan terjual.  

Tabel 1.1  
Data Penjualan Mobil 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Penjualan 
(unit mobil) 

1,116,230 1,229,916 1,208,019 1,013,291 1,061,735 1,079,308 

Sumber: www.indonesia-investments.com 

Berdasarkan Tabel 1.1 hal ini dapat mengindikasikan naik dan turunnya 

penjualan kendaraan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan 
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merupakan harga jual sebuah perusahaan. Semakin tinggi penjualan kendaraan 

maka semakin baik nilai perusahaan tersebut. Total penjualan unit kendaraan 

memberi dampak pada pendapatan profitabilitas sebuah perusahaan. Sedangkan 

tujuan dari sebuah perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan prestasi untuk sebuah perusahaan. Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan. Dengan memaksimalkan nilai 

perusahaan maka kesejahteraan pemilik perusahaan dan kesejahteraan pemegang 

saham akan meningkat. 

Dilansir pada bareksa tahun 2015, pada tahun 2013 indeks harga saham 

gabungan (IHSG) sempat mengalami penurunan yang cukup anjlok. Penurunan 

IHSG dialami oleh berbagai sektor termasuk sektor aneka industri. Pada periode 

tersebut sektor aneka industri mengalami keanjlokan yang cukup dalam. Sektor 

aneka industri mengalami keanjlokan sebesar -14,1%. Perusahaan yang menonjol 

dalam sektor aneka industri yaitu PT Astra Internasional Tbk yang berasal dari 

sub sektor otomotif dan komponen. Pada tahun 2014 PT. Astra Internasional Tbk 

mengalami pelemahan yang diakibatkan dengan kenaikan harga bahan bakar. 

Kenaikan harga bahan bakar ini mengakibatkan biaya operasional dan bahan baku 

menjadi bertambah sehingga penjualan melemah. Melemahnya penjualan 

memberi dampak pada suatu prestasi nilai perusahaan. Pada tahun 2015 IHSG 

kembali mengalami ketidakstabilan dan dialami oleh seluruh sektor. Sektor yang 

cukup sensitif dengan dampak ketidakstabilan IHSG yaitu sektor aneka industri. 

Namun ketika IHSG mulai stabil sektor ini juga melonjak paling tinggi.  
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Secara umum perusahaan memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan laba 

sebesar – besarnya. Selain mendapatkan laba sebesar – besarnya perusahaan juga 

memiliki tujuan lain yaitu dengan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham 

melalui memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan maka 

kesejahteraan pemegang saham akan semakin tinggi. Tingginya suatu nilai 

perusahaan merupakan sebuah prestasi. Ketika nilai perusahaan tinggi maka 

prestasi tersebut adalah sebuah sinyal untuk investor. Prestasi nilai perusahaan 

dapat dilihat dari tinggi rendahnya dividen perusahaan, hutang perusahaan dan 

profitabilitas perusahaan tersebut. Tinggi rendahnya produksi dan penjualan 

kendaraan memberi dampak pada penilaian suatu nilai perusahaan. Dimana ketika 

penjualan kendaraan meningkat maka nilai perusahaan akan menjadi baik dan di 

lirik oleh investor. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dimana tinggi 

rendahnya suatu perusahaan di lihat dari nilai pasar tersebut. 

Nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang di anggap layak oleh 

calon investor sehingga investor dapat berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

sNilai perusahaan yang tinggi merupakan keinginan para pemilik perusahaan, 

karena dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi (Herawati, 2013). Bagi perusahaan yang telah go public, indikator nilai 

perusahaan merupakan harga saham yang diperjual belikan di bursa efek. Hal ini 

didasarkan pada keyakinan bahwa peningkatan harga saham berbanding lurus 

dengan peningkatan kemakmuran pemegang saham, dan peningkatan harga saham 

berbanding lurus dengan peningkatan nilai perusahaan (Rachmawati, 2017). 
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Menurut Herawati (2013) nilai perusahaan dapat dipengaruhi dengan kebijakan 

dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas.  

Terdapat beberapa cara untuk menghitung nilai perusahaan, salah satu 

alternatif dalam menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan Tobins Q. 

Tobins q merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan yang di ukur oleh nilai 

pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (enterprise value) terhadap 

replacement cost dari aktiva perusahaan (Fiakas,2005). Menurut Sudiyatno dan 

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

mempertimbangkan potensi perkembangan harga saham dari suatu perusahaan. 

Tobins q merupakan rasio yang lebih teliti karena rasio ini mempertimbangkan 

nilai pasar dan dana ketiga dengan total aset dari perusahaan tersebut. Tobins q 

merupakan pengukuran berbasis pasar yang lebih objektif dalam mengukur 

kinerja keuangan perusahaan.   

Kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan.  Menurut 

Wongso (2012) nilai perusahaan dapat dilihat dengan kemampuan perusahaan 

membayar dividen. Nilai perusahaan yang tinggi memberi dampak pada 

pembagian dividen. Karena kebijakan dividen merupakan hasil yang dapat di 

kembali kepada investor atau akan di tahan untuk di jadikan investasi dimasa 

yang akan datang. Menurut Fred J Weston & Eugene F Brigham, kebijakan 

dividen yang optimal adalah kebijakan dividen yang menciptakan kesimbangan di 

antara dividen saat ini dan pertumbuhan dimasa mendatang sehingga 

memaksimumkan harga saham perusahaan (Mardiyati, Ahmad & Putri, 2012). 

Kebijakan mengenai pembayaran dividen merupakan kebijakan yang penting bagi 
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perusahaan. Kebijakan ini melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan 

berbeda yaitu pihak pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan. 

Kebijakan dividen dapat dilihat dari nilai Dividen Payout Ratio (DPR). Rasio ini 

menunjukkan persentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen.  

Merunut penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati, Ahmad & Putri (2012), 

Nofrita (2013) dan Rachmawati (2017) memberikan hasil bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nisa (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Herawati (2013) Kebijakan hutang memiliki pengaruh yang 

sensitif terhadap perubahan naik atau turunnya nilai perusahaan. Menurut 

Brigham dan Houston (2011) Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mendanai operasionalnya dengan menggunakan 

hutang keuangan. Kebijakan hutang adalah kebijakan pendanaan perusahaan yang 

bersumber dari eksternal. Kebijakan hutang merupakan kebijakan perusahaan 

dalam mengelolah dana perusahaan yang bersumber dari hutang (Mardiyati, 

Ahmad & Putri, 2012). Kebijakan hutang dapat dilihat dengan menggunakan nilai 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wongso (2012), Mardiyati, 

Ahmad & Putri (2012) dan Anton (2017) memberikan hasil bahwa kebijakan 

hutang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2017) hasil 
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penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Profitabilitas merupakaan pengaruh nilai perusahaan. Dari sudut padang 

investor, indikator yang penting untuk melihat prospek perusahaan dimasa yang 

akan datang yaitu dengan melihat seberapa besar pertumbuhan profitabilitas 

perusahaan. Menurut Herawati (2013) indikator ini sangat penting diperhatikan 

karena untuk mengetahui seberapa besar return yang akan diterima oleh investor 

atas investasi yang telah dilakukannya. Besar kecilnya suatu profitabilitas yang di 

hasilkan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin tinggi 

penjualan perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi. 

Profitabilitas merupakan alat ukur sebuah nilai perusahaan yang dilihat dari laba 

yang dihasilkannya. Menurut Nofrita (2013), profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nofrita (2013), Sumanti & 

Mangantar (2015) dan Mardiyati, Ahmad & Putri (2013) penelitiannya 

memberikan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Moniaga (2013) dan 

Ustiani (2015) memberikan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Good corporate governance dipercaya dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Menurut Herawaty (2009) Good corporate governance merupakan 

suatu sistem yang dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan harapan 

dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang 
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saham. Good corporate governance diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk 

memberi keyakinan kepada investor tentang mempunyai peran penting dalam 

memutuskan kebijakan keuangan.  

Penelitian ini memodifikasi dari peneliti sebelumnya yaitu Mardiyati, 

Ahmad & Putri (2012). Tetapi pada penelitian ini terdapat beberapa perbedaan 

dari penelitian sebelumnya. Pertama, proksi untuk menghitung nilai perusahaan 

pada penelitian sebelumnya yaitu price book value, namun pada penelitian ini 

yang digunakan untuk menghitung nilai perusahaan adalah Tobins Q. Pada 

penelitian ini tobins q sendiri mengukur nilai perusahaan berdasarkan harga pasar 

dari suatu perusahaan. Kedua, perusahaan yang digunakan sebagai objek 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang 

digunakan pada peneliti sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur. Pada 

penelitian ini, yang digunakan sebagai objek penelitian adalah perusahaan sektor 

manufaktur otomotif dan komponen.    

Dengan demikian, penulis akan meneliti pengaruh dari kebijakan dividen, 

kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan sektor 

manufaktur otomotif dan komponen sebagai objek penelitian dan tahun 2012 – 

2017 sebagaiperiode penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Dividen, 

Kebijakan Hutang, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Good 

Corporate Governance sebagai Variabel Kontrol Pada Sektor Manufaktur 

Otomotif & Komponen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2012 – 2017” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1.! Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

sektor manufaktur otomotif dan komponen yang terdaftar pada bursa efek 

Indonesia periode 2012 – 2017 ? 

2.! Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

sektor manufaktur otomotif dan komponen yang terdaftar pada bursa efek 

Indonesia periode 2012 – 2017 ? 

3.! Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor 

manufaktur otomotif dan komponen yang terdaftar pada bursa efek 

Indonesia periode 2012 – 2017 ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, maka peneliti 

melakukan pembatasan masalah dengan tujuan agar pembahasan ini tidak 

terlalu luas. Pemfokusan penelitian tersebut antara lain: 

1.! Penelitian ini hanya dilakukan pada sektor manufaktur otomotif dan 

komponen periode 2012 sampai dengan 2017 

2.! Nilai perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini diproksikan dengan 

rasio Tobins Q 

3.! Variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan dibatasi pada kebijakan 

dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1.! Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

2.! Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. 

3.! Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat untuk beberapa 

pihak, yaitu:  

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 pihak praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi 

para praktisi mengenai pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai masukan yang bernilai tambah dan pertimbangan 

berupa pandangan dan pengertianbagi perusahaan khususnya bagi pihak 

manajemen dan pemegang saham tentang apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penelitian ini terdiri dalam 5 (lima) bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis membahas secara singkat latar belakang dari 

penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian, pembatasan 

masalah, tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian bagi pihak yang 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, penulis menjelaskan secara ringkas teori – teori yang 

berhubungan dengan variabel – variabel yang akan dibahas pada penelitian, 

menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik yang 

tidak jauh berbeda, serta menyajikan hipotesis yang diajukan yang menjadi 

dasar dari penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan uraian mengenai pemilihan objek penelitian, desain 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, data yang akan diolah, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV ANALISIS &PEMBAHASAN  

Bab ini akan menjelaskan 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 

dibuatoleh peneliti dan juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. 
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BAB V KESIMPULAN & SARAN 

Pada bab terakhir ini 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 di harapkan 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 (Signalling Theory) 

Menurut Hasnawati (2005), signalling theory merupakan pengeluaran 

investasi yang memberikan sinyal positif tentang bagaimana pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham 

sebagai indikator nilai perusahaan. Menurut Fahmi (2012), signalling theory 

merupakan teori yang membahas tentang naik turunnya harga dipasar, sehingga 

akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Teori sinyal menjelaskan 

informasi kepada investor baik buruknya pertumbungan perusahaan dimasa yang 

akan datang.  

Menurut Brigham dan Houston (2011), isyarat atau signal merupakan 

suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memberi petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. 

Manajemen memiliki keyakinan bahwa prospek perusahaan akan baik dan 

karenanya ingin agar harga saham meningkat maka perusahaan tersebut tentunya 

ingin mengkomunikasikan hal tersebut kepada para investor. Menurut Modigliani 

dan Miller menyatakan dalam signalling theory suatu kenaikan dividen lebih 

besar dari sebelumnya merupakan suatu sinyal kepada investor bahwa manajemen 
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perusahaan dapat meramalkan suatu penghasilan yang baik dimasa yang akan 

datang (Brigham dan Houston, 2011). 

Pada penelitian ini teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak 

memiliki kondisi keuangan yang baik tentu tidak akan maksimal dalam 

memberikan dividen kepada investor. Dividen merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi ketidak seimbangan informasi antara manajemen dengan investor. 

Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang baik menandakan bahwa 

perusahaan memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang. 

Apabila suatu perusahaan dapat mengelola hutang dengan baik maka dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Hutang merupakan sebuah sinyal yang dapat 

dipercaya. Karena hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang.  

Suatu perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan 

menggambarkan prospek perusahaan yang baik. Semakin tinggi profitabilitasnya 

maka perusahaan tersebut akan semakin dilirik oleh investor. Profitabilitas yang 

tinggi merupakan sinyal yang baik untuk investor.  

 

2.1.2  Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Jenson dan Meckling pada tahun 1976, 

manajemen merupakan agen dari pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan, 

para pemegang saham berharap agen akan bertindak atas kepentingan mereka 

sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen untuk dapat melakukan 

fungsinya dengan baik, manajemen harus diberikan insentif dan pengawasan yang 
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memadai (Ustiani, 2015). Menurut Wongso (2012), Agency Theory atau teori 

keagenan menjelaskan tentang pemisahaan antara fungsi pengelolaan (manajer) 

dengan fungsi kepemilikan (pemegang saham) dalam suatu perusahaan. Tujuan 

manajer dan pemegang saham sama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemegang saham.  

Corporate governance merupakan konsep dasar pada teori keagenan, 

karena diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada 

investor bahwa mereka akan menerima pengembalian dana yang mereka telah 

investasikan. Corporate governance merupakan struktur yang diterapkan dalam 

menjalankan perusahaan, dengan bertujuan meningkatkan nilai atau keuntungan 

investor dan sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan semua pihak 

yang terkait (Mardiyati, Ahmad & Putri, 2012) 

 

2.1.3 Teori Dividen Tidak Releven (Irrelevancy theory) 

 Teori dividen tidak relevan merupakan salah satu teori dalam kebijakan 

dividen. Menurut Miller dan Modligiani, menjelaskan bahwa berdasarkan 

keputusan investasi perusahaan, rasio pembayaran dividen hanyalah rincian dan 

tidak mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham (Mardiyati, Ahmad & Putri, 

2012). Nilai perusahaan hanya ditentukan dengan kemampuan menghasilkan laba 

dari aset – aset perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2011) teori dividen 

tidak relevan adalah kebijakan dividen perusahaan tidak berpengaruh baik pada 

biaya modal.  
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 Teori ini menyatakan kebijakan dividen tidak dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan, karena nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana cara 

perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki agar menghasilkan laba yang 

diinginkan.  

 

2.1.3  Nilai Perusahaan 

Menurut Herawati (2013), nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi 

investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola 

sumberdayanya. Menurut Atmaja (2008), memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham dapat di wujudkan dengan memaksimalkan nilai perusahaan 

(Prasetyorini, 2013). Menurut Hasnawati (2005), nilai perusahaan dapat 

didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan 

meningkat (Rakhimsyah & Gunawan, 2011). Semakin tinggi harga saham 

semakin tinggi pula nilai perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi menjadi 

keinginan para pemilik perusahaan sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan 

kemakmuran pemegang saham yang tinggi (Prasetyorini, 2013). Nilai perusahaan 

merupakan indikator yang penting bagi investor, karena nilai perusahaan yang 

maksimal akan memberikan kemakmuran terhadap pemegang saham. 

2.1.3.1 Mengukur Nilai Perusahaan  

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan 

sebagai berikut : 
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a)! Earning Per Share (EPS) adalah bentuk pemberian keuntungan yang 

diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang 

dimiliki (Fahmi, 2012). 

EPS = EAT
Jsb

…………(2.1) 

Sumber : Pengantar manajemen Keuangan, Fahmi (2012) 

Keterangan : 

EPS  = Earning Pershare 

EAT  = Earning After Tax atau Pendapatan Setelah Pajak 

Jsb = Jumlah saham yang beredar 

 

b)! Price Earning Ratio (PER) adalah perbanding antara market price pershare 

(harga pasar perlembar saham) dengan earning pershare (laba perlembar 

saham). Jika PER perusahaan tinggi berarti saham perusahaan dapat 

memberikan return yang besar bagi investor (Fahmi, 2012). 

PER = MPS
EPS…………(2.2) 

Sumber : Pengantar manajemen Keuangan, Fahmi (2012) 

Keterangan : 

PER = Price Earning Ratio 

MPS = Market Price Pershare atau harga pasar perlembar saham 

EPS = Earning Price Pershare atau laba perlembar saham 

 

c)! Price Book Value (PBV) atau Nilai Buku perusahaan adalah perbandingan 

antara harga pasar perlembar saham dengan nilai buku perlembar saham. 

Price book value yang tinggi mencerminkan harga saham yang tinggi 

dibandingkan nilai buku perlembar saham. Semakin tinggi harga saham, 
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semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham 

(Moniaga, 2013) 

PBV = MPS
BVS…………(2.3) 

Sumber : Moniaga, 2013 

Keterangan : 

PBV  = Price Book Value atau nilai buku  

MPS = Market Price Per Share atau harga saham persaham 

BVS = Book Value Per Share atau nilai buku persaham 

 

d)! Tobins q adalah salah satu alternatif yang digunakan dalam mengukur nilai 

perusahaan. Tobins q merupakan pengukur kinerja dengan membandingkan 

dua penilaian dari aset yang sama. Tobins q adalah rasio dari nilai pasar aset 

perusahaan yang di ukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan 

hutang (enterprise value) terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan 

(Fiakas, 2005). Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar 

sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan kembali, dan 

laba kemungkinan akan didapatkan. Tobins q dikembangkan oleh professor 

James Tobin (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). Tobins q tidak hanya 

menggambarkan pada aspek fundamental, tetapi sejauh mana pasar menilai 

perusahaan dari berbagai aspek yang dilihat oleh investor. Berikut ini adalah 

rumus penghitungan Tobins q: 

Tobin1s2Q =
(MVS+Debt)
Total2Asset …………(2.4) 

Sumber : Sudiyatno dan Puspitasari (2010) 

Keterangan : 

MVS = Market value of all outstanding share 
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Dalam penelitian ini rasio nilai perusahaan yang digunakan adalah Tobins 

q, karena memberikan gambaran tidak hanya pada aspek fundamental, tetapi 

juga sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai aspek yang dilihat 

oleh pihak luas termasuk investor. 

 

2.1.4 Kebijakan Dividen 

Menurut Fred J Weston dan Eugene F Brigham (2011), kebijakan dividen 

yang optimal (optimal dividend policy) adalah kebijakan dividen yang 

menciptakan kesimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan dimasa 

mendatang sehingga memaksimumkan harga saham perusahaan. Kebijakan 

dividen merupakan kebijakan yang penting bagi perusahaan. Menurut Wongso 

(2012) kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi perusahaan dimasa 

mendatang. 

Menurut Rachmawati (2017) kebijakan dividen 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. Dalam membayar 

dividen memiliki kaitannya dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba. 

Jika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka kemampuan perusahaan 

dalam membayar dividen akan besar. Menurut Mardiyati, Ahmad & Putri (2012) 

berpendapat bahwa kebijakan dividen dianggap sebagai sinyal bagi investor 
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dalam menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena kebijakan 

dividen dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Kebijakan 

dividen dapat di ukur dengan Dividen Payout Ratio (DPR).  

DPR = DPS
EPS…………(2.5) 

Sumber : Pengantar manajemen Keuangan, Fahmi (2012) 

Keterangan : 

DPR = Dividend Payout Ratio 

DPS = Dividen Per Share atau Dividen persaham 

EPS = Earning Per Share atau Laba persaham 

 

2.1.5 Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang menurut Fahmi (2012) adalah kewajiban (liabilities). 

Hutang merupakan kewajiban yang dimiliki perusahaan, baik yang bersumber dari 

dana internal maupun eksternal. Maka hutang merupakan kewajiban yang dimiliki 

oleh perusahaan. Menurut Sukrini (2012) kebijakan hutang adalah kebijakan yang 

menentukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang. Menurut Mardiyati, Ahmad dan Putri (2012) Kebijakan hutang 

merupakan kebijakan perusahaan tentang seberapa jauh sebuah perusahaan 

menggunakan pendanaan hutang. Hutang dapat berperan sebagai sinyal yang lebih 

terpecaya. Karena perusahaan yang meningkatkan hutang dapat dipandang 

sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang.  

Kebijakan hutang dapat di ukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) adalah 

rasio yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui 
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hutang dengan pendanaan melalui ekuitas (Brigham dan Houston,2011). Menurut 

Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikannya sebagai ukuran yang dipakai 

dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan 

yang tersedia untuk kreditor (Fahmi, 2012).  

DER = Total2Liabilities
Total2Equity …………(2.6) 

Sumber : Pengantar manajemen Keuangan, Fahmi (2012) 

Keterangan : 

DER  = Debt to Equity Ratio 

 

2.1.6 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan indikator yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Menurut Dewi dan Wirajaya (2013), profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut Sartono (2001), profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Sumanti dan Mangantar, 2015). 

Menurut Tandelilin (2001), salah satu indikator penting bagi investor dalam 

menilai prospek perusahaan dimasa depan adalah dengan melihat sejauhmana 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan (Nofrita, 2013).  

Menurut Dewi dan Wirajaya (2013) investor menanamkan saham pada 

perusahaan adalah untuk mendapatkan return. Semakin tinggi kemapuan 

perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan 

investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. 
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2.1.6.1 Rasio Profitabilitas 

Menurut Fahmi (2012) rasio profitabilitas yaitu rasio yang 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 perusahan. Sedangkan menurut 

Brigham dan Houston (2011) rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang 

menunjukkan gaungan efek – efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang 

pada hasil – hasil operasi. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan 

dala menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Beberapa 

jenis rasio profitabilitas adlaah sebagai berikut:  

a)! Gross Profit Margin : Menurut Lyn M. Frase dan Aileen Ormiston dalam 

Fahmi (2012) GPM memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban 

pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk 

mengendalikan biaya persdiaan atau biaya operasi barang maupun untuk 

meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.  

 

GPM = Sales−COGS
Sales …………(2.7) 

Sumber : Pengantar manajemen Keuangan, Fahmi (2012) 

Keterangan : 

GPM  = Gross Profit Margin 

COGS  = Cost of Good Sold atau harga pokok penjualan 
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b)! Net Profit Margin : menurut Joel G. Soegel dan Jae K. Shim mengatakan 

margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. 

Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba 

yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat 

hasil yang baik melebihi harga pokok penjualan (Fahmi, 2012).   

NPM = EAT
Sales…………(2.8) 

Sumber : Pengantar manajemen Keuangan, Fahmi (2012) 

Keterangan : 

NPM  = Net Profit Margin 

EAT  = Earning After Tax atau laba setelah pajak 

c)! Return on Investment atau Return on Asset merupakan rasio yang melihat 

sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan 

pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2012). 

ROI2atau2ROA = EAT
Total2Assets…………(2.9) 

Sumber : Pengantar manajemen Keuangan, Fahmi (2012) 

Keterangan : 

ROI atau ROA  = Return on Investment atau Return on Aset 

EAT   = Earning After Tax atau laba setelah pajak 

 

d)! Return on Equity: rasio ini melihat sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba 

atas ekuitas. 

ROE2 = Laba2Setelah2Pajak
Total2Ekuitas …………(2.10) 

Sumber : Pengantar manajemen Keuangan, Fahmi (2012) 
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Keterangan : 

ROE =  Return on Equity 

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 menunjukkan tingkat pengembalian investor. Jika Return on Equity 

tinggi maka harga saham juga akan cenderung meningkat.  

2.1.7 Good Corporate Governance 

Menurut Murhadi (2010) Good corporate governance adalah mekanisme 

yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan perilaku 

manajemen. Menurut Mardiyati dkk (2012) Good corporate governance 

merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, 

dengan tujuan akhir meningkatkan nilai atau keuntungkan shareholders, dengan 

sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait 

yaitu stakeholders. Good corporate governance dapat diukur dengan 

menggunakan kepemilikan manajerial. 

IJKL2 = 2
MNOPQℎ2SQℎQO2TQUV2WXOXPXYX2OQUQZ[\XQP

]^_QP2SQℎQO2TQUV2`[\[WQ\ …………(2.11) 

Sumber : Mardiyati, Ahmad, & Putri (2012) 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

 Peneliti Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Penelitian 

Objek Variabel Hasil Research 
GAP 

1 Umi 
Mardiyati, 
Gatot 
Nazir 
Ahmad, 
Ria Putri 
(2012) 
 

Pengaruh 
kebijakan 
dividen, 
kebijakan 
hutang dan 
profitabilitas 
terhadap 
nilai 
perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar 
dibursa efek 
Indonesia 
(BEI) 
periode 
2005 – 2010 

78 
Perusahaan 
manufaktur
yang 
terdaftar di 
BEI periode 
2005 –2010 

Depeden : 
Nilai 
perusahaan 
 
Independen : 
Kebijakan 
dividen 
Kebijakan 
hutang 
Profitabilitas 
Good 
Corporate 
Governance 

Kebijakan 
dividen 
memiliki 
pengaruh 
yang tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kebijakan 
hutang 
berpengaruh 
positif tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
profitabilitas 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
Good 
Corporate 
Governance 
tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Alat ukur 
untuk nilai 
perusahaan 
menggunak
an PBV. 
 

2 Titin 
Herawati 
(2013) 

Pengaruh 
kebijakan 
dividen, 
kebijakan 
hutang dan 
profitabilitas 
terhadap 
nilai 
perusahaan 

Perusahaa 
Indeks 
Kompas 
100 
terdaftar di 
BEI periode 
2009 – 2010 

Dependen : 
Nilai 
perusahaan 
 
Independen: 
Kebijakan 
dividen 
Kebijakan 
hutang 
Profitabilitas 

Kebijakan 
dividen 
berpengaruh 
positif dan 
tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kebijakan 
hutang 
berpengaruh 
positif dan 
tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
profitabilitas 
berpengaruh 

Alat ukur 
untuk nilai 
perusahaan 
menggunak
an PER 
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Objek Variabel Hasil Research 
GAP 

negatif dan 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan  

3 William 
Sucuahi & 
Jay Mark 
Cambarih
an (2017) 

Influence of 
profitability 
to the firm 
value of 
diversified 
companies 
in the 
Philipines 

86 
companies 
diversified 

Dependen : 
Firm value 
 
Independent: 
Profitability 
Company 
age 
Company 
types 

Profitability 
shows 
significant 
positive 
impact on the 
firm’s value, 
Company age 
does not show 
significant 
impact on the 
firm’s value, 
Company 
types does not 
show 
significant 
impact on the 
firm’s value.   

Only 
measures 
profitability 

4 Sorin 
Gabriel 
Anton 
(2017) 

The impact 
of dividend  
policy on 
firm value, a 
panel data 
analysis of 
Romanian 
listed firms  

63 non-
financial 
firms listed 
on the 
Bucharest 
Stock 
Exchange 
over the 
period 
2001- 2011 

Dependent : 
Firm value 
 
Independent: 
Deviden 
policy 
Leverage 
Firm size 

Dividend 
policy 
positively 
influences 
firm value, 
Leverage and 
firm size were 
found to have 
a positive 
effect on firm 
value.  

Only 
measures 
dividen 
policy 

5 Arinie 
Rachmaw
ati (2017) 

Pengaruh 
profitabilitas
, kebijakan 
dividen, 
kebijakan 
hutang dan 
umur 
perusahaan 
terhadap 
nilai 
perusahaan 
pada 
perusahaan 
industry 
keuangan 
non bank 
periode 
2014 - 2016 

Perusahaan 
industri 
keuangan 
non bank 
periode 
2014 - 2016  

Dependen : 
Nilai 
perusahaan 
 
Independen: 
Profitabilitas
Kebijakan 
dividen 
Kebijakan 
hutang 
Umur 
perusahaan 

Profitabilitas 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kebijakan 
dividen 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kebijakan 
hutang tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Penelitian 
ini 
menggunak
an umur 
perusahaan, 
Variabel 
kontrol 
menggunak
an  ukuran 
perusahaan, 
tidak 
mengukur 
variabel 
independen 
secara 
simultan 
terhadap 
variabel 
dependen. 

6 Amanda 
Wongso 

Pengaruh 
kebijakan 

Perusahaan 
LQ 45 

Dependen : 
Nilai 

Kebijakan 
hutang 

penelitian 
ini 
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Objek Variabel Hasil Research 
GAP 

(2012)  dividen, 
struktur 
kepemilikan 
dan 
kebijakan 
hutang 
terhadap 
nilai 
perusahaan 
dalam 
perspektif 
teori agensi 
dan teori 
signaling 

periode 
2009 - 2011 

perusahaan 
 
Independen : 
Kebijakan 
dividen 
Kepemilikan 
manajerial 
Kepemilikan 
institusional 
Kebijakan 
hutang 

berpengaruh 
positif tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kebijakan 
dividen 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
Kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh 
positif tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan 
dan 
kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
negatif tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahan  

menggunak
an 
perusahaan 
LQ 45 

7 Leli 
Amnah 
Rakhimsy
ah & 
Barbara 
Gunawan 
(2011) 

Pengaruh 
keputusan 
investasi, 
keputusan 
pendanaan, 
kebijakan 
dividend dan 
tingkat suku 
bunga 
terhadap 
nilai 
perusahaan 

Perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar di 
BEI 2005 -
2009 

Dependen : 
Nilai 
perusahaan 
 
Independen : 
Keputusan 
investasi 
Keputusan 
pendanaan 
Kebijakan 
dividen  
Tingkat suku 
bunga 

Kebijakan 
dividen 
berpengaruh 
negatif dan 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
keputusan 
investasi 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
keputusan 
pendanaan 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan, 
tingkat suku 
bunga tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan.  
 

Penelitian 
ini 
menggunak
an 
keputusan 
investasi, 
keputusan 
pendanaan 
dan tingkat 
suku bunga. 
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Objek Variabel Hasil Research 
GAP 

8 Fernandes 
Moniaga 
(2013) 

Struktur 
modal, 
profitabilitas 
dan struktur 
biaya 
terhadap 
nilai 
perusahaan 
industry 
keramik, 
porcelen dan 
kaca periode 
2007 – 2011 

Perusahaan 
industri 
keramik, 
porcelen, 
dan kaca 
periode 
2007 – 2011 

Dependen : 
Nilai 
perusahaan 
 
Independen : 
Struktur 
modal 
Profitabilitas  
Struktur 
biaya 

Profitabilitas 
berpengaruh 
tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
struktur 
modal 
berpangaruh 
terhadap nilai 
perusahaan, 
struktur biaya 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Penelitian 
ini 
menggunak
an struktur 
modal dan 
struktur 
biaya. 

9 Jorenza 
Chiquita 
Sumanti 
& Marjam 
Manganta
r (2015) 

Analisis 
kepemilikan 
manajerial, 
kebijakan 
hutang dan 
profitabilitas 
terhadap 
kebijakan 
dividend dan 
nilai 
perusahaan 
pada 
perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar di 
BEI 

Perusahaan 
manufaktur
yang 
terdaftar 
pada BEI 
periode 
2008 - 2012 

Dependen : 
Kebijakan 
dividen  
Nilai 
perusahaan 
 
Independen : 
Kepemilikan 
manajerial 
Kebijakan 
hutang 
Profitabilitas 
 

Kepemilikan 
manajerial 
dan kebijakan 
hutang tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
profitabilitas 
berpengaruh 
signifkan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kepemilikan 
manajerial 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan.  

Penelitian 
ini 
memiliki 
dua 
dependen.  

10 Ni Luh 
Putu 
Rassri 
Gayatri & 
I Ketut 
Mustanda 
(2013) 

Pengaruh 
struktur 
modal, 
kebijakan 
dividend an 
keputusan 
investasi 
terhadap 
nilai 
perusahaan 

Perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar 
pada BEI 
periode 
2008 - 
20012 

Dependen : 
Nilai 
perusahaan 
 
Independen : 
Struktur 
modal 
Kebijakan 
dividen 
Keputusan 
investasi 

Kebijakan 
dividen 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
struktur 
modal dan 
keputusan 
investasi 
secara parsial 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Penelitian 
ini 
menggunak
an struktur 
modal dan 
keputusan 
investasi. 
Nilai 
perusahaan 
menggunak
an PBV 

11 Reineka 
Chairun 
Nisa 

Pengaruh 
keputusan 
investasi, 

Perusahaan 
manufaktur 
pada BEI 

Dependen : 
Nilai 
perusahaan 

Kebijakan 
dividen tidak 
berpengaruh 

Penelitian 
ini 
menggunak

Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang..., Lorryanto Try Putra, Ma.-Ibs, 2018



!

Indonesia Banking School 

29!

No Peneliti Judul 
Penelitian 

Objek Variabel Hasil Research 
GAP 

(2017) keputusan 
pendanaan 
dan 
kebijakan 
dividen 
terhadap 
nilai 
perusahaan 

periode 
2010 -2014 

Independen : 
Keputusan 
investasi 
Keputusan 
pendanaan 
Kebijakan 
dividen 

terhadap nilai 
perusahaan, 
keputusan 
investasi 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
keputusan 
pendanaan 
berpengaruh 
negatif 
siginifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. 

an 
keputusan 
investasi 
dan 
keputusan 
pendanaaan
. 

12 Dwi 
Sukirni 
(2012) 

Kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 
kebijakan 
dividend an 
kebijakan 
hutang 
analisis 
terhadap 
nilai 
perusahaan 

Semua 
perusahaan 
yang 
terdaftar 
pada BEI 
periode 
2008 - 2010 

Dependen : 
Nilai 
perusahaan 
 
Independen : 
Kepemilikan 
manajerial 
Kepemilikan 
institusional 
Kebijakan 
dividen 
Kebijakan 
hutang 
 

Kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh 
negatif 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kebijakan 
dividen 
berpengaruh 
positif tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kebijakan 
hutang 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan 

Penelitian 
ini 
menggukan
a seluruh 
perusahaan 
yang 
terdaftar 
pada BEI 

13 Nila 
Ustiani 
(2015) 

Pengaruh 
struktur 
modal, 
kepemilikan 
manajerial, 
keputusan 
investasi, 
kebijakan 
dividen, 

Perusahaan 
keuangan 
dan 
perbankan 
pada BEI 
periode 
2009 - 2013 

Dependen : 
Nilai 
perusahaan 
 
Independen : 
Struktur 
modal 
Kepemilikan 
manajerial 

Kepemilikan 
manajerial 
dan 
profitabilitas 
tidak 
berpengaruh 
positif 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Penelitian 
ini 
menggunak
an struktur 
modal, 
keputusan 
investasi 
dan 
keputusan 
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Objek Variabel Hasil Research 
GAP 

keputusan 
pendanaan 
dan 
profitabilitas 
terhadap 
nilai 
perusahaan 

Keputusan 
investasi 
Kebijakan 
dividen 
Keputusan 
pendanaan 
Profitabilitas  

Kebijakan 
dividen 
berpengaruh 
positif 
terhadap nilai 
perusahaan. 
Struktur 
modal tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan, 
kepemilikan 
manajerial 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan, 
keputusan 
investasi 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan, 
keputusan 
pendaaan 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 

pendanaan. 

14 Bhakti 
Fitri 
Prasetyori
ni (2013) 

Pengaruh 
ukuran 
perusahaan, 
leverage, 
price 
earning 
ratio dan 
profitabilitas 
terhadap 
nilai 
perusahaan 

Perusahaan 
industri 
dasar dan 
kimia yang 
terdaftar 
pada BEI 
periode 
2008 - 2011 

Dependen : 
Nilai 
perusahaan 
 
Independen : 
Ukuran 
perusahaan 
Leverage 
Price 
earning ratio 
Profitabilitas 

Ukuran 
perusahaan, 
Price earning 
ratio dan 
Profitabilitas 
secara parsial 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 
Leverage 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Penelitian 
ini 
menggunak
an ukuran 
perusahaan
dan price 
earnig 
ratio. 

Sumber: Data diolah peneliti 
 

2.3 Kerangka Penelitian 

Penelitian ini menguji pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan good corporate governance 
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sebagai variabel kontrol. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan di 

tunjukkan oleh gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi dari Mardiyati, Ahmad, & Putri (2012) 

Gambar  2.1 Kerangka Pemikiran 

 
Penelitian ini memodifikasi dari peneliti sebelumnya yaitu Mardiyati, 

Ahmad & Putri (2012). Terdapat perbedaan dalam menghitung nilai perusahaan, 

pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan price book value, namun pada 

penelitian ini menggunakan Tobins Q.  

Penulis melakukan pengembangan kerangka pemikiran yang menunjukkan 

pengaruh Kebijakan Dividen (DPR), Kebijakan Hutang (DER), Profitabilitas 

(ROE) sebagai variabel independen terhadap Nilai Perusahaan (Tobins Q) sebagai 

variabel dependen dengan menggunakan Good Corporate Governance (INSD) 

sebagai variabel kontrol.  

 

Kebijakan Dividen 
(DPR) 

Kebijakan Hutang 
(DER) 

Profitabilitas 
(ROE) GCG 

(INSD) 

Nilai Perusahaan 
(Tobins Q) 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang..., Lorryanto Try Putra, Ma.-Ibs, 2018



!

Indonesia Banking School 

32!

2.4!Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

Menurut Fred J Weston dan Eugene F Brigham (2010), kebijakan dividen 

yang optimal (optimal dividend policy) adalah kebijakan dividen yang 

menciptakan kesimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan dimasa 

mendatang sehingga memaksimumkan harga saham perusahaan. Kebijakan 

dividen dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam menilai baik buruknya 

perusahaan, hal ini disebabkan karena kebijakan dividen dapat membawa 

pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Peneliti terdahulu yang menguji kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

dilakukan oleh Nofrita (2013), Wongso (2012), Gayatri & Mustanda (2013)  dan 

Anton (2017) yang menyatakan sama yaitu kebijakan dividen berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian Nisa (2017) dan Mardiyati 

dkk (2012) menyatakan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan teori dengan penelitian terdahulu diputuskan hipotesis 

yang akan di uji adalah :  

Ho1 : Kebijakan Dividen (DPR) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Ha1 : Kebijakan Dividen (DPR) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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2.4.2 Pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 

Kebijakan hutang dianggap berpengaruh terhadap nilai perusahaan.Hutang 

merupakan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Mardiyati, Ahmad 

dan Putri (2012) Kebijakan hutang merupakan kebijakan perusahaan tentang 

seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan pendanaan hutang. 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 yang yakin dengan prospek perusahaan 

di masa yang datang. 

Penelitian terdahulu yang menguji kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 

dilakukan oleh Sukrini (2012) menyatakan kebijakan hutang berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap nilai perusahaan.Mardiyati, Ahmad &Putri (2012), 

Herawati (2013) dan Rachmawati (2017) menyatakan kebijakan utang 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori 

dengan penelitian terdahulu diputuskan hipotesis yang akan di uji adalah:  

Ho2  : Kebijakan Hutang (DER) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Ha2 : Kebijakan Hutang (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2.4.3 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Profitabilitas merupakan indikator yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Menurut Tandelilin (2001), salah satu indikator penting bagi investor 

dalam menilai prospek perusahaan dimasa depan adalah dengan melihat 
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sejauhmana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas dianggap dapat 

memperngaruhi nilai perusahaan (Nofrita, 2013). Karena besar kecilnya 

profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi nilai 

dari perusahaan tersebut. Profitabilitas merupakat tolak ukur kinerja perusahaan 

yang dapat dilihat dari laba yang dihasilkan. Profitabilitas yang tinggi akan 

menunjukan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik kedepannya. 

Perusahaan yang memiliki prospek yang baik tentu akan menjadi sinyal positif 

bagi para investor dan akan membuat investor lebih tertarik untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut.  

Penelitian terdahulu yang menguji profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

dilakukan oleh Mardiyati, Ahmad & Putri (2012) dan Herawati (2013) 

menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2017), Moniaga 

(2013) menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan teori dengan penelitian terdahulu diputuskan hipotesis yang akan di 

uji adalah : 

Ho3 : Profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Ha3 : Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menguji apakah kebijakan dividen, kebijakan hutang dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan good corporate 

governance sebagai variabel kontrol. Dalam penelitian ini menggunakan objek 

perusahaan sektor manufaktur otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012 – 2017. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah prosedur dan teknik dalam perencanaan 

penelitian yang berguna sebagai panduan yang membangun model penelitian. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian terdahulu yang bertemakan 

kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

yang dilakukan oleh Mardiyati, Ahmad & Putri (2012). Sehingga variabel 

dependen (Y) adalah nilai perusahaan. Pada penelitian sebelumnya nilai 

perusahaan di ukur dengan Price Book Value (PBV). Pada penelitian ini nilai 

perusahaan di ukur dengan menggunakan Tobins Q. Variabel independen (X) 

adalah kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas dengan pengukuran 

data setiap variabel menggunakan rasio Dividen Payout Ratio, Debt to Equity 
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Ratio dan Return on Equity. Variabel kontrol adalah good corporate governance 

di ukur dengan Insider Ownership. 

Peneliti akan mengambil objek sektor manufaktur otomotif dan komponen 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Menggunakan teknik purposive 

sampling dan terdapat 7 sektor manufaktur otomotif dan komponen yang 

dijadikan sampel. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari 

laporan keuangan pada periode 2012 – 2017. Data diperoleh langsung dari 

website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan 

Regresi Data. Metode analisa data yang digunakan meliputi statistik deksriptif, uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis.   

 

3.3!Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi atau ruang sampel adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2012). Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa atau 

hal – hal yang menarik untuk diselidiki oleh peneliti dan dapat dibuat kesimpulan 

berdasarkan sampel statistiknya (Sekaran dan Bougie, 2013) 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sektor manufaktur 

otomotif dan komponen. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sampel. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling (Sugiyono, 2012). 

Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel karena beberapa kriteria 

yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013). 

Sampel dalam penelitian ini adalah sektor manufaktur otomotif dan komponen 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2017 dengan kriteria : 

Tabel 3.1 

Daftar Kriteria Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 
Perusahaan sektor manufaktur otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2017  
13 

2 

Tidak menerbitkan laporan keuangan pada setiap periode, tidak 

memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian 

dan tidak menerbitkan laporan dividen pada setiap periode 

(4) 

3 Tidak menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah (3) 

 Jumlah sampel dalam penelitian 6 

Sumber: Data diolah peneliti 

Perusahaan yang termasuk dalam kriteria sampel penelitian sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

 Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 ASII Astra Internasional Tbk 
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No Kode Saham Nama Perusahaan 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk 

3 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

4 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk 

5 INDS Indospring Tbk 

6 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

 Sumber: Data diolah peneliti 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Menurut 

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

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

dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berasal dari Annual 

Report perusahaan yang bergerak dibidang sektor manufaktur otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 – 2017 

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

 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

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

dan variabel bebas (independen) 

Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang..., Lorryanto Try Putra, Ma.-Ibs, 2018



!

Indonesia Banking School 

39!

3.5.1 Variabel Terikat (Dependen) 

Menurut Suigyono (2012) variabel terikat merupakan variabel yang 

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

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan (Tobins Q) 

3.5.1.1 Nilai Perusahaan 

Dalam penelitian ini nilai perusahaan digunakan sebagai variabel dependen. 

Nilai perusahaan diproksi kan dengan Tobins Q. Tobins Q adalah salah satu 

alternatif yang digunakan dalam mengukur nilai perusahaan. Tobins Q adalah 

pengukur kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari aset yang sama. 

Tobins Q merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan yang di ukur oleh nilai 

pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (enterprise value) terhadap 

replacement cost dari aktiva perusahaan (Fiakas, 2005). 

Tobins2Q =
(MVS+Debt)
Total2Asset …………(3.1) 

Keterangan : 

MVS = Market value of all outstanding share 

 

3.5.2 Variabel Bebas (Independen) 

Menurut Sugiyono (2012), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Pada penelitian ini digunakan tiga variabel independen yaitu Kebijakan 

dividen yang di ukur dengan Dividend Payout Ratio, Kebijakan hutang yang di 

ukur dengan Debt to Equity Ratio, dan Profitabilitas yang di ukur dengan Return 

on Equity.  
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3.5.2.1 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen dalam penelitian ini dilihat dengan nilai Dividen Payout 

Ratio (DPR). DPR merupakan perbandingan antara total dividen yang dibayarkan 

dibagi dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Rasio ini menunjukan 

persentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen (Meidiawati & Meldawati, 2017). Semakin tinggi DPR, maka nilai 

perusahaan akan semakin meningkat. Berikut adalah rumus dari DPR yaitu: 

DPR = DPR
EPS…………(3.2) 

Keterangan : 

DPR = Dividend Payout Ratio 

DPS = Dividen PerShare atau Dividen per saham 

EPS = Earning PerShare atau Laba persaham 

 

3.5.2.2 Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Debt to 

Equity Ratio (DER). Rasio ini membandingkan antara total hutang dengan total 

ekuitas. Semakin besar nilai DER maka menunjukkan semakin besar total hutang 

yang digunakan untuk operasional perusahaan. Berikut adalah rumus dari DER 

yaitu: 

DER2 = Total2Liability
Total2Equity …………(3.3) 

Keterangan : 

DER  = Debt to Equity Ratio 
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3.5.2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return on 

Equity (ROE). Rasio ini melihat sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Berikut 

adalah rumus dari ROE yaitu: 

ROE = Laba2setelah2pajak
Total2Ekuitas …………(3.4) 

Keterangan : 

ROE = Return on Equity 

3.5.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol atau variabel pelengkap yaitu untuk melengkapi atau 

mengkontrol hubungan kausal supaya lebih baik untuk didapatkan model empiris 

yang lebih lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol ini bukan variabel utama yang 

akan diteliti dan diuji tetapi lebih ke variabel lain yang mempunyai efek pengaruh 

(Hartono, 2013). 

3.5.3.1 Good Corporate Governance 

Pada penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu Good Corporate 

Governance yang diukur dengan Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan 

manajerial menggambarkan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, 

yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki manajemen. Rasio ini 

digunakan untuk mengetahui proporsi kepemilikan saham oleh manajerial 

terhadap total saham yang beredar. Rumus penghitungan kepemilikan manajerial 

dapat dilakukan dengan cara: 
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INSD2 =
Jumlah2saham2yang2dimiliki2manajerial

Total2saham2yang2beredar …………(3.5) 

Keterangan : 

INSD = Insider Ownership atau Kepemilikan Manajerial 

Tabel  3.3  

Ringkasan Variabel 

Variabel Deskripsi 
Variabel Pengukuran Skala 

Dependen 
Nilai 
Perusahaan 
(Tobins’ Q) 

Persepsi 
investor 
terhadap tingkat 
keberhasilan 
perusahaan yang 
terkait erat 
dengan harga 
sahamnya. 

Tobins2Q =
(MVS + Debt)
Total2Aset

 Rasio 

Indepeden 
Kebijakan 
Dividen(DP
R) 

Seberapa besar 
laba yang dapat 
dibagikan 
menjadi dividen. 

DPR =
Dividen2per2lembar2saham
Laba2per2lembar2saham

 Rasio 

Kebijakan 
Hutang 
(DER) 

Seberapa besar 
pendanaan 
perusahaan yang 
dibiayai oleh 
hutang. 

DER =
Total2Utang
Total2Modal

 Rasio 

Profitabilitas 
(ROE) 

Jumlah laba 
yang dapat 
dihasilkan dari 
modal 
perusahaan. 

ROE =
laba2setelah2pajak
total2ekuitas

 Rasio 

Variabel Kontrol 
Good 
Corporate 
Governance 

Mengetahui 
proporsi 
kepemilikan 
saham oleh 
manajerial 
terhadap total 
saham beredar 

INDS =
Jumlah2saham2yang2dimiliki2manajerial

]^_QP2SQℎQO2TQUV2`[\[WQ\
 Rasio 

Sumber: data diolah penulis 
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3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara variabel 

berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, maka peneliti menggunakan metode 

analisis Eviews 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagimana 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 Uji Asumsi Klasik 

 Menurut Santoso (2009) menjelaskan, sebuah model regresi akan 

digunakan untuk melakukan permalan 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 

sebgaia asumsi klasik. 
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3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan untuk melakukan 

pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode 

yaitu melalui Histogram Residual dan uji Jarque-Bera (Winarno, 2015). Uji 

normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana 

hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = Nilai uji berdistribusi normal 

Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal 

Ho tidak dapat di tolak bila nilai probability pada hasil pengujian >0.05 (nilai 

signifikansi) dan Ho ditolak bila nilai probability pada hasil pengujian <0.05 (nilai 

signifikansi).  

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas merupakan permasalahan regresi yang timbul karena 

adanya korelasi linier antara variabel independen. Kondisi ini mengakibatkan 

perubahan yang terjadi pada satu variabel independen akan merubah kondisi 

varibel independen yang lain. Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji 

kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Model regresi yang 

baik tidak menunjukkan adanya korelasi diantara variabel independen (Gujarati, 

2007). 
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Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel. 

Kondisi terjadinya multikolinier ditunjukan dengan kondisi berikut (Gujarati, 

2007): 

1.! Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan 

2.! Korelasi antaravariabel yang tinggi diantara variabel penjelas 

 Masalah multikolinieritas diketahui dengan melakukan analisa correlation 

matrix. Sehingga dapat diketahui hubungan antara dua atau lebih variabel 

independen secara bersama mempengaruhi satu variabel independen lain. 

Indikator terjadinya multikoliniearitas yakni ketika correlation matrix antar 

variabel independen memiliki hasil diatas 0.8, maka model tersebut mengandung 

unsur multikolinearitas. Namun jika korelasi antar variabel independen yang 

dihasilkan dibawah 0.8, maka model tersebut lolos uji multikolinearitas (Gujarati, 

2010).  

 Cara yang digunakan untuk mengatasi multikoleniaritas adalah 

mengeluarkan salah satu variabel bebas yang diduga memiliki korelasi linear, 

menambah data tambahan dan mentranformasikan variabel.  

3.6.2.3 Uji Heterokedesitas 

 Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah adanya ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu 

dengan pengamatan lain. Apabila varian dari residual dalam dua pengamatan 

ditemukan perbedaan maka disebut heteroskedastisitas.  

 Menurut Gujarati (2007) apabila varian satu dengan yang lain sama maka 

dinamakan uji homoskedastisitas jika berbeda maka dinamakan uji 
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heteroskedastisitas. Terdapat beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji glejser. Hipotesis 

yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastistas didalam model 

Ha = terdapat masalah heterooskedastitas didalam model 

 Kriteria pengujian yang dilakukan ialah dengan melihat nilai probabilitas 

Chi-Square. Apabila nilai probabilitas Chi-Square >0.05 (nilai signifikansi) maka 

Hotidak ditolak. Apabila nilai probabilitas Chi-Square <0.05 (nilai signifikansi) 

maka Ha ditolak. 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

 Menurut Gujarati (2007) autokorelasi didefiniskan sebagai korelasi 

diantara anggota observasi (jumlah sampel x tahun) yang diurut bedasarkan waktu 

dan ruang. Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi error antar observasi.  

 Autokorelasi adalah hubungan antara residual antara satu observasi dengan 

observasi lainnya. Autokerelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut 

waktu (time series), karena bedasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi 

oleh data pada masa sebelumnya (Winarno, 2015). Uji autokorelasi merupakan 

suatu alat analisis dalam uji penyimpangan asumsi klasik yang memiliki tujuan 

untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar anggota 

sampel yang diurutkan bedasarkan waktu. 

 Winarno (2015) autokorelasi dapat diukur menggunakan Uji Durbin-

Watson (D-W). Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 
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Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Tabel 3.2  

Tabel Uji Durbin Watson 

Tolak Ho, berarti 
ada otokorelasi 

positif 

Tidak dapat 
diputuskan 

Tidak menolak Ho, 
berarti tidak ada 

otokorelasi 

Tidak dapat 
diputuskan 

Tolak Ho, berarti 
ada otokorelasi 

negatif 
0                     dL                   du           2            4-du                   4-dL                     4             
                       1,10               1,54                         2,46                     2,90   
Sumber: Analisis Ekonometrika dan statistika dengan eviews, Winarno (2015) 

Kriteria pengujian yang dilakukan ialah dengan melihat nilai D-W 

statistik. Apabila D-W stat berada ada nilai 1.54>D-W<2.46 maka Ho tidak 

ditolak. Apabila D-W stat berada ada nilai 1.54<D-W>2.46 maka Ho ditolak. 

Syarat suatu persaman tidak mengalami masalah autokorelasi yaitu nilai DW-stat 

berada pada kisaran 1.54 - 2.46 (Winarno, 2015). 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

! Howles (1950) dalam Winarno (2015) memperkenalkan data panel yaitu 

data silang (terdiri atas beberapa variabel) dan sekaligus terdiri atas beberapa 

waktu. Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu dan data silang. 

Data runtun waktu (time series) adalah data suatu objek yang terdiri atas beberapa 

periode, sedangkan data silang (cross section) adalah data beberapa objek pada 

suatu saat.  

 Widarjono (2009) memaparkan terdapat tiga pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu: Common 

Effect Model, Fixed Effect Model dan Randon Effect Model. Dalam data analisis 

panel menggunakan uji Chow dan uji Hausman. 
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3.6.3.1 Uji Chow 

 Gregory C. Chow mengembangkan sebuah uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perubahan struktural didalam regresi dengan 

menggunakan uji statistik F yang disebut dengan uji chow (Widarjono, 2009). Uji 

Chow adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients atau uji kesamaan 

koefisien. Uji Chow adalah pengujian F statistik untuk memilih apakah model 

yang digunakan common effect atau fixed effect. 

Kriteria pengujian, apabila terbukti nilai probabilitas chi-square cross 

section >0.05 (nilai signifikansi), maka penelitian ini akan menggunakan 

Common Effect Model. Namun apabila chi-square cross section <0.05 (nilai 

signifikansi) maka penelitian akan menggunakan Fixed Effect Model dan 

dilanjutkan Uji Hausman (Widarjono, 2009). Berikut hipotesis yang digunakan 

dalam uji Chow: 

Ho  = Menggunakan Common Effect Model 

Ha = Menggunakan Fixed Effect Model 

3.6.3.2 Uji Hausman 

! Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara fixed effect atau 

random effect (Widarjono, 2009).  

 Kriteria pengujian, apabila terbukti nilai probabilitas chi-square cross 

section >0.05 (nilai signifikansi), maka penelitian ini akan menggunakan Random 

Effect. Namun apabila chi-square cross section <0.05 (nilai signifikansi) maka 
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penelitian akan menggunakan Fixed Effect Model). Berikut hipotesis yang 

digunakan dalam uji Chow: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 

3.6.4 Analisis Linier Berganda 

Teknik yang digunakan dalam pengujian ini adalah model analisis regresi 

linier berganda, yang tujuan nya untuk mengetahui hubungan antara suatu 

variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Regresi linier 

menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Tobinsqit = αo + α1DPRit + α2DERit + α3ROEit+α3INSDit+eit 

Keterangan: 

Tobins Q = Nilai perusahaan 

αo   = Konstanta 

α1 α2 α3 α4 α5 =Koefisien variabel independen 

DPR  = Kebijakan dividen 

DER  = Kebijakan hutang 

ROE  = Profitabilitas 

INSD   = Good Corporate Governance 

e  = estimasi error 

i  = cross section identifiers 

t  = time series identifiers 
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3.6.5 Uji Kelayakan Model 

Uji koefisien determinasi atau Adjusted R2 menunjukan kemampuan model 

untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

Nilai adjusted R2 akan selalu berada diantara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, 

berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan 

pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted R2 menyatakan proporsi atau 

persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuh 

variabel penjelas X (Winarno, 2015).   

3.6.6 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis bertujuan untuk menentukan secara akurat jika hipotesis null 

dapat ditolak untuk mendukung hipotesis alternatif (Sekaran & Bougie, 2013). 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari uji 

Goodness of Fit. Ghozali (2011) menyatakan setelah memenuhi uji asumsi klasik 

dilakukan uji Goodness of Fit yang terdiri dari uji signifikansi simultan (uji-F), uji 

signifikansi parsial (uji-t). Uji tersebut dilakukan untuk melihat apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga dapat ditarik 

kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. 

3.6.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) 

 Widarjono (2009) menyatakan dalam statistik, hipotesis yang kita ingin uji 

kebenarannya tersebut biasanya kita bandingkan dengan hipotesis yang salah yang 

nantinya akan ditolak. Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai hipotesis nol (null 

hypothesis) disimbolkan dengan H0 dan hipoteis yang benar dinyatakan sebagai 
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hipotesis alternatif (alternative hypothesis) yang disimbolkan dengan Ha. Dalam 

menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika mengembangkan uji t. 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk 

pengujian ini α ditetapkan sebesar 5% dengan kriteria probabilitas (Gujarati, 

2007): 

a.! Jika probability <0,05 maka berpengaruh signifikan 

b.! Jika probability >0,05 maka tidak berpengaruh berpengaruh signifikan 

c.! Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

d.! Coefficient “+” = memiliki pengaruh positif 

3.6.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) 

Uji f digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

Hipotesis: 

Ho : Koefisien regresi tidak berpengaruh signifikan 

Ha : Koefisien regresi berpengaruh signifikan 

Kriteria: 

Membandingkan statistik P value dengan F tabel: 

α = 0,05 (F tabel) 

1.! Jika Pvalue > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha tidak ditolak, artinya variabel 

bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. 
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2.! Jika Pvalue < F tabel, Maka Ho tidak ditolak dan Ha ditolak, artinya variabel 

bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifkan terhadap 

variabel terikat. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Objek Penelitian 

Populasi yang di tentukan dalam penelitian ini yaitu perusahaan terbuka 

yang tedaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 – 2017. Objek dalam 

penelitian ini adalah perusahaan sektor otomotif dan komponen. Terdapat 13 

perusahaan dalam sektor otomotif dan komponen yang terdaftar dalam BEI. 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2017, menerbitkan laporan 

keuangan pada setiap periode dan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian dan menyajikan dengan mata uang rupiah. Berdasarkan kriteria 

tersebut dari 13 perusahaan yang termasuk dalam kriteria sebanyak 6 perusahaan. 

Berikut adalah tabel menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Daftar Kriteria Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 
Perusahaan sektor manufaktur otomotif dan komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2017  
13 

2 
Tidak menerbitkan laporan keuangan pada setiap periode, 

tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam 
(4) 
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No Kriteria Jumlah 

penelitian dan tidak menerbitkan laporan dividen pada 

setiap periode 

3 
Tidak menyajikan laporan keuangan dengan mata uang 

rupiah 
(3) 

Jumlah sampel dalam penelitian 6 

Total Observasi (6 Tahun) 36 

Outlier (1) 

Total observasi dalam penelitian 35 

Sumber: Data diolah peneliti 

Data hasil purposive sampling yang akan dilakukan, didapat 6 perusahaan 

sektor otomotif dan komponen yang menjadi objek dalam penelitian ini selama 

periode 2012 – 2017, sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 35 

observasi.  Sehubung dengan adanya uji normalitas atas observasi yang 

digunakan, maka terdapat data outlier 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). Dalam penelitian ini 

menggunakan outlier, karena terdapat data yang tidak terdistribusi normal. Data 

outlier sebanyak 1 observasi, maka jumlah observasi yang digunakan menjadi 35 

observasi dan data telah terdistribusi normal.  
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4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukkan berapa besarnya nilai rata – rata (mean), nilai tengah (median), nilai 

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

yang di uji dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu Eviews 9 dengan 

jumlah observasi sebanyak 36. Berikut adalah hasil perhitungan. 

 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 Tobins Q DPR DER ROE INSD 

Mean 0.282247 1.912702 1.103574 0.049764 0.016121 

Median 0.027017 0.384615 0.709902 0.021973 0.004100 

Maximum 1.776238 55.00000 2.820274 0.250000 0.083200 

Minimum 0.000139 -0.111111 0.135116 0.001351 0.000300 

Std. Dev. 0.472074 9.242295 0.864422 0.068549 0.029041 

Skewness 1.691842 5.649789 0.681756 1.682857 1.749737 

Kurtosis 4.745971 32.95845 1.921895 4.599523 4.195343 

      

Jarque-Bera 21.14253 1495.067 4.406318 20.25116 19.94295 

Probability 0.000026 0.000000 0.110454 0.000040 0.000047 

      

Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang..., Lorryanto Try Putra, Ma.-Ibs, 2018



!

Indonesia Banking School 

56!

 Tobins Q DPR DER ROE INSD 

Sum 9.878641 66.94458 38.62508 1.741724 0.564240 

Sum 

Sq.Dev. 
7.577032 2904.280 25.40569 0.159764 0.028675 

      

Observations 35 35 35 35 35 

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

Berdasarkan informasi dari tabel 4.2 dapat diuraikan mengani penjelasan 

statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian yaitu: 

 

1.! Nilai Perusahaan (Tobins Q) 

Dalam penelitian ini nilai perusahaan merupakan variabel dependen yang 

diukur dengan menggunakan tobins q untuk mengetahui nilai perusahaan 

pada suatu periode tertentu. Berdasarkan pengolahan data yang dilkaukan 

dengan menggunakan aplikasi Eviews 9, variabel nilai perusahaan 

memiliki rata – rata (mean) sebesar 0,282247 dan median sebesar 

0,027017. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata – rata (mean) lebih 

besar dari pada nilai median yang berarti bahwa rata – rata perusahaan 

sektor otomotif dan komponen memiliki nilai perusahaan yang tinggi.Nilai 

standar deviasi untuk nilai perusahaan sebesar 0,472074. Nilai rata – rata 

lebih kecil dari pada nilai standar deviasi hal ini menujukkan bahwa nilai 

perusahaan yang diproksikan dengan tobinsq memiliki sebaran variabel 

yang besar. 
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Nilai maksimum sebesar 1,776238 dimiliki oleh PT. Astra Internasional 

Tbk pada tahun 2016, maka perusahaan tersebut memiliki nilai perusahaan 

yang tertinggi dibanding dari nilai perusahaan yang diteliti lainnya. Nilai 

minimum sebesar 0,000139 dimiliki oleh PT. Indospring Tbk pada tahun 

2017, maka perusahaan tersebut memiliki nilai perusahaan yang terendah 

dibanding dari nilai perusahaan yang diteliti lainnya. Probability Jarque – 

Bera sebesar 21,14253 lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut 

sudah terdistribusi normal.  

2.! Kebijakan Dividen (DPR) 

Dalam penelitian ini kebijakan dividen merupakan variabel independen 

yang diukur dengan menggunakan dividen payout ratio. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilkaukan dengan menggunakan aplikasi Eviews 9, 

variabel kebijakan dividen memiliki rata – rata (mean) sebesar 1,912702 

dan median sebesar 0,384615. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata – 

rata (mean) lebih besar dari pada nilai median yang berarti bahwa rara – 

rata perusahaan sektor otomotif dan komponen memiliki dividen payour 

ratioyang tinggi. Nilai standar deviasi untuk dividen payout ratio sebesar 

9,242295. Nilai rata – rata lebih kecil dari pada nilai standar deviasi hal ini 

menujukkan bahwa dividen payout ratio miliki sebaran variabel yang 

besar. 

Nilai maksimum sebesar 55 dimiliki oleh PT. Indospring Tbk, maka 

perusahaan tersebut memiliki dividen payout ratio yang tertinggi 

dibanding perusahaan yang diteliti lainnya. Nilai minimum sebesar -
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0,11111 dimiliki oleh PT. Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2015, maka 

perusahaan tersebut memiliki dividen payout ratio yang terendah 

dibanding dari perusahaan yang diteliti lainnya. Probability Jarque – Bera 

sebesar 1495,067 lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut sudah 

terdistribusi normal.  

3.! Kebijakan Hutang (DER) 

Dalam penelitian ini kebijakan hutang merupakan variabel independen 

yang diukur dengan menggunakan debt to equity ratio. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews 9, 

variabel kebijakan hutang memiliki rata – rata (mean)sebesar 1,103574 

dan median sebesar 0,709902. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata – 

rata (mean) lebih besar dari pada nilai median yang berarti bahwa rara – 

rata perusahaan sektor otomotif dan komponen memiliki debt to equity 

ratio yang tinggi. Nilai standar deviasi untuk kebijakan hutang sebesar 

0,864422. Nilai rata – rata lebih kecil dari pada nilai standar deviasi hal ini 

menujukkan bahwa debt to equity ratio memiliki nilai pergerakan sebaran 

variabel yang besar.  

Nilai maksimum sebesar 2,820274 dimiliki oleh PT. Indomobil Sukses 

Internasional Tbk, maka perusahaan tersebut memiliki debt to equity ratio 

yang tertinggi dibanding perusahaan yang diteliti lainnya. Nilai minimum 

sebesar 0,135116 dimiliki oleh PT. Indospring Tbk pada tahun 2017, maka 

perusahaan tersebut memiliki debt to equity ratio yang terendah dibanding 

dari perusahaan yang diteliti lainnya. Probability Jarque – Bera sebesar 
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4,406318 lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut sudah 

terdistribusi normal.  

 

4.! Profitabilitas (ROE) 

Dalam penelitian ini profitabilitas merupakan variabel independen yang 

diukur dengan menggunakan return on equity. Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews 9, variabel 

profitabilitas memiliki rata – rata (mean) sebesar 0,049764 dan median 

sebesar 0,021973. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata – rata (mean) 

lebih besar dari pada nilai median yang berarti bahwa rara – rata 

perusahaan sektor otomotif dan komponen memiliki return on equity yang 

tinggi. Nilai standar deviasi untuk profitabilitas sebesar 0,068549. Nilai 

rata – rata lebih kecil dari pada nilai standar deviasi hal ini menujukkan 

bahwa return on equity memiliki sebaran variabel yang besar. 

Nilai maksimum sebesar 0,25 dimiliki oleh PT. Astra Internasional Tbk 

pada tahun 2012, maka perusahaan tersebut memiliki return on equity 

yang tertinggi dibanding perusahaan yang diteliti lainnya. Nilai minimum 

sebesar 0,001351 dimiliki oleh PT. Indospring Tbk pada tahun 2017, maka 

perusahaan tersebut memiliki return on equity yang terendah dibanding 

dari perusahaan yang diteliti lainnya. Probability Jarque – Bera sebesar 

20,25116 lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut sudah 

terdistribusi normal.  
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5.! Good Corporate Gorvenance (Kepemilikan Manajerial) 

Dalam penelitian ini good corporate governance merupakan variabel 

kontrol yang diukur dengan menggunakan kepemilikan manajerial. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilkaukan dengan menggunakan 

aplikasi Eviews 9, variabel good corporate governance memiliki rata – 

rata (mean)sebesar 0,016121 dan median sebesar 0,0041. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai rata – rata (mean) lebih besar dari pada nilai 

median yang berarti bahwa rara – rata perusahaan sektor otomotif dan 

komponen memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi. Nilai standar 

deviasi untuk good corporate governance sebesar 0,029041. Nilai rata – 

rata lebih kecil dari pada nilai standar deviasi hal ini menujukkan bahwa 

kepemilikan manajerial memiliki sebaran variabel yang besar. 

Nilai maksimum sebesar 0,0832 dimiliki oleh PT. Selamat Sempurna Tbk 

pada tahun 2013 sampai 2015, maka perusahaan tersebut memiliki 

kepemilikan manajerial yang tertinggi dibanding perusahaan yang diteliti 

lainnya. Nilai minimum sebesar 0,0003 dimiliki oleh PT. Astra 

Internasional Tbk pada tahun 2014, maka perusahaan tersebut memiliki 

kepemilikan manajerial yang terendah dibanding dari perusahaan yang 

diteliti lainnya. Probability Jarque – Bera sebesar 19,94295 lebih besar 

dari 0,05 yang berarti data tersebut sudah terdistribusi normal.  
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4.2.2 Uji Normalitas 

Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probability 

Jarque – Beradiatas 0,05 atau 5%. Uji normalitas memiliki tujuan 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 adalah sebagai 

berikut: 
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Sumber: Data diolah peneliti, 2018 
Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

 

Berdasarkan gambar 4.1 hasil pengolahan data menujukkan bahwa hasil 

data terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability Jarque – 

Bera yang lebih besar dari 0,05 atau 5% yaitu 0,498373. Dengan hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa data telah terdistrbusi normal.  
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4.2.3 Uji Data Panel 

Penentuan model estimasi data panel antara model common effect, fixed 

effect, atau random effect dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman 

4.2.3.1 Uji Chow 

Tabel 4.3  

Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross section f 30.245522 (5.25) 0.0000 

Cross-section Chi Square 68.351520 5 0.0000 

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan nilai probability Chi – Square yaitu 

hasil persamaan model 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 dan dapat dilanjutkan dengan Uji 

Hausman. 

4.2.3.2 Uji Hausman 

Tabel 4.4 

Uji Hausman 

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

Cross-section random 6.312487 4 0.1770 

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan nilai probabilitas Cross – section 

random hasil regrasi persamaan dengan random effect sebesar 0,1770. Nilai 
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tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model random effect.  

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik pada model regresi yang 

digunakan. Suatu model dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila 

memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinearitas, heterokedesitas dan 

autokorelasi. 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas 

 DPR DER ROE INSD 

DPR 1 -0.175638 -0.115649 -0.063545 

DER -0.175638 1 -0.087401 -0.251011 

ROE -0.115649 -0.087401 1 -0.343948 

INSD -0.063545 -0.251011 -0.343948 1 

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

Salah satu syarat didalam uji asumsi klasik adalah data yang diperoleh 

tidak memiliki unsur multikolinearitas dengan menggunakan correlation matrix. 

Syaratnya yaitu dengan melihat koefisien korelasi apakah lebih atau kurang dari 

0,8. Jika koefisien korelasi antar variabel diatas 0,8 maka adanya masalah 

multikolinearitas dalam model.  Jika koefisien korelasi antar variabel dibawah 0,8 

maka tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model (Gujarati, 2010). 
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Dari tabel 4.5 menunjukkan hasil koefisien korelasi antar variabel berada 

kurang dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas 

antar variabel dalam model ini.  

 

4.2.4.2 Uji Heterokedesitas 

Tabel 4.6 

Uji Heterokedesitas 

F-statistic 2.072516 Prob. F(4,30) 0.1093 

Obs*R-squared 7.577743 Prob. Chi-Square(4) 0.1083 

Scaled Eplained SS 9.551162 Prob. Chi-Square(4) 0.0487 

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

 Pada uji heterokedesitas yaitu dengan melakukan regresi variabel 

independen menggunakan uji glejser dimana semua variabel diregresikan 

menggunakan residual absolut apabila probabilitas lebih besar dari pada nilai 0,05 

maka dapat dinyatakan data tersebut tidak terdapat heterokedasitas. Kriteria 

pengujian yang dilakukan ialah dengan melihat nilai probabilitas Chi-Square. 

Apabila nilai probabilitas Chi-Square >0.05 (nilai signifikansi) maka Ho tidak 

ditolak. Apabila nilai probabilitas Chi-Square <0.05 (nilai signifikansi) maka Ha 

ditolak (Gujarati, 2007). 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan Eviews9 menggunakan uji glejser 

bahwa probabilitas menujukkan nilai lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan data 

tersebut tidak adanya heterokedasitas.  
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4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 4.7 

Tabel Uji Durbin Watson 

Tolak Ho, berarti 
ada otokorelasi 

positif 

Tidak dapat 
diputuskan 

Tidak menolak Ho, 
berarti tidak ada 

otokorelasi 

Tidak dapat 
diputuskan 

Tolak Ho, berarti 
ada otokorelasi 

negatif 
0                     dL                   du           2            4-du                   4-dL                     4             
                       1,10               1,54                         2,46                     2,90   
Sumber: Analisis Ekonometrika dan statistika dengan eviews, Winarno (2015) 

Kriteria pengujian yang dilakukan ialah dengan melihat nilai D-W 

statistik. Apabila D-W stat berada ada nilai 1.54>D-W<2.46 maka Ho tidak 

ditolak. Apabila D-W stat berada ada nilai 1.54<D-W>2.46 maka Ho ditolak. 

Syarat suatu persaman tidak mengalami masalah autokorelasi yaitu nilai DW-stat 

berada pada kisaran 1.54 - 2.46 (Winarno, 2015). 

 
Tabel 4.8 

Uji Autokorelasi 

R-squared 0.265823 Mean dependent var 0.038235 

Adjusted R-square 0.167933 S.D. dependent var 0.182947 

S.E. of regression 0.166516 Sum squared resid 0.831826 

F-statistic 2.715526 Durbin-Watson stat 1.783718 

Prob(F-statistic) 0.048404   

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

Berdasarkan tabel 4.7, hasil nilai DW pada penelitian ini sebesar 1,783718 

yang artinya bahwa nilai DW sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak terdapat autokorelasi.  
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4.2.5 Analisis Linier Panel 

 Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. 

Terdiri dari 6 perusahaan dengan data penelitian selama 6 tahun, setiap tahunnya 

data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga terdapat 36 data, namun 

setelah dilakukan outlier pada data penelitian mada data yang digunakan sebanyak 

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

Tobinsqit = αo + α1DPRit + α2DERit + α3ROEit+α3INSDit+eit 

 Setelah dilakukan regresi dengan menggunakan model random effect pada 

persamaan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisi hasil dari model 

regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9  

Analisis Data Panel 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

DPR 0.000238 0.003228 0.073617 0.9418 

DER -0.392094 0.128530 -3.050606 0.0047 

ROE 0.237385 0.866265 0.274033 0.7859 

INSD -5.934876 4.982234 -1.191208 0.2429 

C 0.820283 0.260063 3.154170 0.0036 

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

Dari hasil regresi diatas, maka persamaan regresi linier data panel sebagai berikut:  

Tobinsq = 0,820283 + 0,000238DPR – 0,392094DER + 0,237385ROE – 

5,934876INSD 

Adapun interprestasi dari persamaan diatas yaitu: 
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1.! Apabila Dividen Payout Ratio (DPR), Debt to Equity Ratio (DER), Return 

on Equity (ROE) dan Insider Ownership (INSD) diasumsikan konstan, 

maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0,820283. 

2.! Koefisien positif regresi Dividen Payout Ratio (DPR) sebesar 0,000238 

menunjukkan bahwa jika Dividen Payout Ratio (DPR) meningkat sebesar 

1% maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,000238 

dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

3.! Koefisien negatif regresi Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,392094 

menunjukkan bahwa jika Debt to Equity Ratio (DER) meningkat sebesar 

1% maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,392094 

dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

4.! Koefisien positif regresi Return on Equity (ROE) sebesar 0,237385 

menunjukkan bahwa jika Return on Equity (ROE) meningkat sebesar 1% 

maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,237385 

dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 

5.! Koefisien negatif regresi Insider Ownership (INSD) sebesar 5,934876 

menunjukkan bahwa jika Insider Ownership (INSD) meningkat sebesar 

1% maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 5,934876 

dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. 
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4.2.6 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.10 

Koefiesien Determinasi 

R-squared 0.265823 Mean dependent var 0.038235 

Adjusted R-square 0.167933 S.D. dependent var 0.182947 

S.E. of regression 0.166516 Sum squared resid 0.831826 

F-statistic 2.715526 Durbin-Watson stat 1.783718 

Prob(F-statistic) 0.048404   

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

 Uji Determinasi atau Adjusted R2 menunjukan kemampuan model untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada 

tabel diatas menunjukkan hasil koefisien determinasi (adjusted R2) adalah mampu 

menjelaskan variabel nilai perusahaan (tobinsq) sebesar 16,79% dimana sisanya 

yaitu 83,21% dijelaskan oleh faktor – faktor lain diluar variabel didalam 

penelitian ini 

4.2.7 Uji Hipotesis 

4.2.7.1 Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.11 

Uji F 

R-squared 0.265823 Mean dependent var 0.038235 

Adjusted R-square 0.167933 S.D. dependent var 0.182947 

S.E. of regression 0.166516 Sum squared resid 0.831826 

F-statistic 2.715526 Durbin-Watson stat 1.783718 

Prob(F-statistic) 0.048404   

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 
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 Berdasarkan tabel diatas nilai probability dari F-statistic dari model 

penelitian sebesar 0,048404 yang berarti nilai probability dari F-statistic lebih 

kecil dari 0,05 yang artinya Ho ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa regresi 

secara simultan dari Dividen Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity 

dan Insider Ownership berpengaruh terhadap nilai perusahaan sebagai variabel 

dependen.  

 

4.2.7.2 Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial atau uji t statistic dilakukan untuk mengetahui koefisien regresi dari 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

1.! Hipotesis 1 dalam penelitian ini: Dividen Payout Ratio berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dividen payout ratio tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Nilai dividen payout ratio sebesar 0.9418 atau lebih besar dari 

nilai signifikansi 0,05 dan koefisien regresi dari variabel dividen payout 

ratio menunjukkan nilai 0,000238. Nilai ini menunjukkan yang 

mengalami turun naiknya kebijakan dividen perusahaan tidak akan 

memperngaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

dinyatakan bahwa pada penelitian ini Ho tidak dapat ditolak. 

2.! Hipotesis 2 dalam penelitian ini: Debt to Equity Ratio berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, ditemukan nilai probabilitas 

debt to equity ratio sebesar 0,0047 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 
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0,05, dan koefisien regresi dari variabel debt to equity ratio menunjukkan 

nilai –0,392094. Hal ini menujukkan bahwa tinggi rendahnya debt to 

equity ratio suatu perusahaan akan mempengaruhi tinggi rendahnya nilai 

perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini dinyatakan dinyatakan bahwa 

pada penelitian ini Ho ditolak. 

3.! Hipotesis 3 dalam penelitian ini: Return on Equity berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel, ditemukan nilai probabilitas return on equity sebesar 0,7859 

atau lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, dan koefisien regresi dari 

variabel return on equity sebesar 0,237385. Hal ini menunjukkan bahwa 

return on equity tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang berarti 

turun naiknya profitabilitas perusahaan tidak akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya nilai perusahaan. Hasil penelitian ini dinyatakan dinyatakan 

bahwa pada penelitian ini Ho tidak dapat ditolak. 

4.2.7.2.1 Variabel Kontrol 

Dalam penelitian ini memiliki variabel kontrol yaitu good corporate 

governance. Good corporate governance dianggap berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel, ditemukan nilai 

probabilitas good corporate governance sebesar 0,2429 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 0,05 dan koefisien regresi dari variabel good corporate governance 

sebesar -5,934876. Hal ini menunjukkan bahwa good corporate governance tidak 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang menunjukkan besar kecilnya 

kepemilikan manajerial suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai dari 
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perusahaan tersebut. Sehingga anggapan mengenai good corporate governance 

yang berpengaruh positif tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. 

 

4.3 Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2012 – 2017 pada 

perusahaan sektor otomotif  dan komponen menunjukkan bahwa kebijakan 

dividen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun koefisien 

menunjukkan hasil yang positif, ini memberi arti bahwa ketika dividen meningkat 

maka nilai perusahaan meningkat tidak signifikan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatnya dividen secara parsial tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan atau dapat dikatakan bahwa kebijakan dividen 

tidak mempunyai pengaruh yang cukup berarti bagi nilai perusahaan. Bila dilihat 

secara simultan variabel kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas 

memberi pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Walaupun hasil ini tidak signifikan tetapi hasil ini sejalan dengan teori 

dividen tidak relevan (irrelenvacy theory) yang dikemukakan oleh Miller dan 

Modligiani yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan karena rasio pembayaran dividen hanya rincian dan tidak 

mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham. Nilai dividen yang meningkat 

tidak selalu diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. Karena nilai 

perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasil laba dari 

aset – aset perusahaan. 
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 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mardiyati, 

Ahmad & Putri (2012) dan Herawati (2013) yang menyatakan kebijakan dividen 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan namun bertolak belakang dengan 

penelitian Rachmawati (2017) yang menyatakan kebijakan dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

4.3.2 Pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2012 – 2017 pada 

perusahaan sektor otomotif  dan komponen menunjukkan bahwa kebijakan hutang 

terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.  Hasil 

koefiesien menunjukkan negatif, ini memberi arti bahwa kebijakan utang yang 

menurun maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan.  

Hasil penelitian ini menyatakan banyaknya hutang yang digunakan oleh 

perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil ini membuktikan teori 

yang menjelaskan kebijakan hutang yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

merupakan sinyal bagi investor. Apabila suatu perusahaan dapat mengelola 

hutang dengan baik maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penggunaan 

hutang yang baik maka dipercaya akan memberi dampak yang baik untuk 

perkembangan nilai perusahaan dimasa mendatang. Kebijakan hutang yang 

negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang kecil dalam 

penggunaan hutang. Banyaknya hutang yang dimiliki perusahaan merupakan 

sebuah risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Hasil ini sesuai dengan teori 

sinyal oleh Brigham dan Houston (2011) yang menyatakan hutang sebagai sinyal 

untuk investor. Investor tentu menginginkan prospek tingkat pengembalian yang 
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tinggi, namun investor enggan untuk menghadapi risiko. Investor lebih tertarik 

pada perusahaan yang tidak menanggung terlalu banyak risiko hutang yang 

dimiliki perusahaan.  

 Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukirni (2012) 

yang menyatakan kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati, Ahmad & 

Putri (2012) yang menyatakan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

4.3.3 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2012 – 2017 pada 

perusahaan sektor otomotif  dan komponen menunjukkan bahwa profitabilitas 

terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil koefisien 

menunjukkan positif, ini memberi arti bahwa profitabilitas yang meningkat tidak 

memberi pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Hasil ini menunjukkan tinggi rendahnya suatu profitabilitas tidak 

mempengaruhi tinggi rendahnya suatu nilai perusahaan.  Hal ini didukung pada 

return on equity yang memiliki persebaran data yang kurang baik dikarenakan 

standar deviasi lebih besar dari nilai rata – rata.  Pada sektor ini terdapat nilai 

maksimum sebesar 0,25 dan nilai terendah sebesar 0,001351, ini membuktikan 

bahwa masih terdapat perusahaan dengan kinerja perusahaan yang kurang baik. 

Hal ini memberi dampak profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Tingginya profitabilitas tidak memberi dampak signifikan terhadap 
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nilai perusahaan. Hasil ini bertentangan dengan teori sinyal tinggi rendahnya 

profitabilitas merupakan sebuah sinyal bagi investor. Karena dengan melihat 

pertumbungan profitabilitas yang dimiliki memberi dampak pada prospek 

perusahaan dimasa mendatang. Profitabilitas merupakan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmawati (2017) dan Moniaga (2013) yang menyatakan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tinggi rendahnya profitabilitas tidak 

dapat menjelaskan dan memprediksi nilai perusahaan dan bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati, Ahmad & Putri (2012) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

4.3.4 Pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2012 – 2017 pada 

perusahaan sektor otomotif  dan komponen menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil koefisien negatif 

sebesar -5,934876 menunjukkan semakin tinggi nilai GCG maka akan 

menurunkan nilai perusahaan secara tidak signifikan.  

  Pihak manajerial tidak menjadi jaminan dalam perkembangan nilai 

perusahaan. Menurut hasil penelitian nilai rata - rata perusahaan lebih kecil dari 

pada standar deviasi yang menandakan bahwa persebaran data yang masih kurang 

baik. hasil ini bertentangan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa 
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semakin baik tata kelola suatu perusahaan maka akan meningkatkan nilai 

perusahaan melalui mekanisme pemisahan fungsi manajerial.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ustiani (2015) yang menyatakan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini 

megindikasikan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan manajerial tidak 

mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak 

mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh kebijakan dividen, 

kebijakan hutang, profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan good corporate 

governance sebagai variabel kontrol pada sektor manufaktur otomotif dan 

komponen yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2012 – 2017”, 

terdapat hal yang dapat menjadi pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi 

berbagai pihak-pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai 

hal-hal yang mempengaruhi nilai perusahaan khususnya pada perusahaan sektor 

otomotif dan komponen periode 2012 sampai 2017. 

Hasil penelitian diatas menunjukkan variabel kebijakan hutang memiliki 

pengaruh yang negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa apabila perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan 

hutang secara efektif dan efisien maka akan memberi pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Artinya semakin baik pengelolaan hutang akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  
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Pada variabel kebijakan hutang yang diproksikan dengan Debt to Equity 

Ratio (DER) perusahaan sektor otomotif dan komponen menggunakan hutang 

sebagai pendanaan operasionalnya dengan nilai rata – rata yang tinggi sebesar 

1.103574. Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan sektor otomotif dan komponen 

menujukkan hasil nilai maksimum sebesar 2.820274 dan nilai minimum sebesar 

0.135116. Hasil ini menujukkan besarnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan 

menentukan seberapa besar risiko yang akan dimiliki perusahaan. Dalam teori 

sinyal kebijakan hutang merupakan sinyal bagi investor. Investor percaya dengan 

penggunaan hutang yang optimal maka perusahaan percaya dengan 

perkembangan di masa mendatang.  

Hasil penelitian diatas menunjukkan variabel profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut di buktikan dengan 

profitabilitas perusahaan yang tidak merata atau terdapat perusahaan yang lebih 

dominan daripada perusahaan yang lain. Pada variabel profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return on Equity (ROE) perusahaan sektor otomotif dan 

komponen.  

Hasil penelitian diatas menunjukkan variabel kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan teori tidak 

relevan.  
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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1.! Kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang tergabung dalam sektor otomotif dan komponen periode 

2012 – 2017. 

2.! Kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang tergabung dalam sektor otomotif dan komponen 

periode 2012 – 2017. 

3.! Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang tergabung dalam sektor otomotif dan komponen periode 

2012 – 2017. 

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 Sektor Otomotif dan Komponen periode 2012 – 2017. 
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2.! Nilai perusahaan yang diproksikan dengan tobins q, ada beberapa alternatif 

dalam menghitung perusahaan. 

3.! Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya enam tahun 

 

5.3 Saran 

1.! Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham 

karena hal tersebut merupakan daya tarik bagi investor. Sebaiknya 

perusahaan terus meningkatkan profitabilitas, agar perusahaan dikenal dan 

menarik bagi para calon investor. Diharapkan perusahaan di kelola dengan 

lebih baik lagi. Terutama dalam pengambilan keputusan kebijakan hutang, 

karena hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan hutang memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dimana hasil ini dapat menjadi 

sinyal bagi calon investor.  

 

2.! Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa memperluas penelitian dengan 

menambah atau mengubah objek penelitian. Dapat menggunakan proksi lain 

dalam menghitung variabel nilai perusahaan karena nilai perusahaan memiliki 

beberapa proksi lain seperti PBV dan PER. Dan menambah periode waktu 

untuk menguatkan hasil penelitian. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I 

POPULASI SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN 

No Perusahaan Kode Saham 

1 Astra Otoprats Tbk AUTO 

2 Astra Internasional Tbk ASII 

3 Gajah Tunggal Tbk GJTL 

4 Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS 

5 Indospring Tbk INDS 

6 Selamat Sempurna Tbk SMSM 

7 Garuda Metalindo Tbk BOLT 

8 Indo Kordsa Tbk BRAM 

9 Goodyear Indonesia Tbk GDYR 

10 Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 

11 Multistrada Arah Sarana Tbk MASA 

12 Prima Alloy Steel Universal Tbk PRAS 

13 Nipress Tbk NIPS 
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LAMPIRAN II 

Data Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Kepemilikan 

Manajerial 

No Nama 

Perusahaan 

Tahun Tobins 

Q 

DPR DER ROE INSD 

1 AUTO 2012 0.04249 0.39773 0.61923 0.21000 0.00070 

2 AUTO 2013 0.02702 0.41627 0.32452 0.10600 0.00090 

3 AUTO 2014 0.13010!
 

0.34167!
 

0.34167!
 

0.09400!
 

0.00070!
 

4 AUTO 2015 0.00985!
 

0.72727!
 

0.41364!
 

0.03200!
 

0.00090!
 

5 AUTO 2016 
0.03033 0.19540 

0.38682!
 

0.04600!
 

0.00080!
 

6 AUTO 2017 0.00266 0.22807 0.37208 0.05100 0.00080 

7 ASII 2012 1.20175 0.45000 1.02946 0.25000 0.00040 

8 ASII 2013 1.06305 0.45035 1.01524 0.21000 0.00040 

9 ASII 2014 1.30436 0.45589 0.96161 0.18000 0.00030 

10 ASII 2015 0.98053 0.49537 0.93969 0.12000 0.00040 

11 ASII 2016 1.77624 0.44875 0.87165 0.13000 0.00040 

12 ASII 2017 2.01700 0.39666 0.89118 0.15000 0.00040 

13 GJTL 2012 0.98523 0.03077 1.34920 0.01349 0.00080 

14 GJTL 2013 0.58560 0.77143 1.68166 0.01682 0.00080 

15 GJTL 2014 0.62005 0.12987 1.86004 0.01860 0.00100 

16 GJTL 2015 0.05374 -0.11111 2.24602 0.02246 0.00950 
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No Nama 

Perusahaan 

Tahun Tobins 

Q 

DPR DER ROE INSD 

17 GJTL 2016 0.33548 0.02778 2.19720 0.02197 0.01130 

18 GJTL 2017 0.21023 0.38462 2.19734 0.02197 0.01130 

19 INDS 2012 0.00093 0.37825 0.46474 0.00465 0.00410 

20 INDS 2013 0.00042 1.37500 0.25310 0.00253 0.00440 

21 INDS 2014 0.00068 0.28497 0.25238 0.00252 0.00440 

22 INDS 2015 0.00030 55.00000 0.33084 0.00331 0.00440 

23 INDS 2016 0.00022 0.72368 0.19787 0.00198 0.00440 

24 INDS 2017 0.00014 0.28736 0.13512 0.00135 0.00440 

25 SMSM 2012 0.00071 0.64815 0.70990 0.00710 0.06020 

26 SMSM 2013 0.00116 0.65421 0.68962 0.00690 0.08320 

27 SMSM 2014 0.00650 0.46125 0.56635 0.00566 0.08320 

28 SMSM 2015 0.23561 0.62290 0.54148 0.00541 0.08320 

29 SMSM 2016 0.17618 0.20701 0.42700 0.00427 0.07990 

30 SMSM 2017 0.09148 0.45977 0.33649 0.00336 0.07980 

31 IMAS 2012 0.00176 0.00159 2.07924 0.02079 0.00296 

32 IMAS 2013 0.00089 0.00013 2.35067 0.02351 0.00296 

33 IMAS 2014 0.00077 0.00006 2.49322 0.02493 0.00104 

34 IMAS 2015 0.00076 0.00008 2.71220 0.02712 0.00856 

35 IMAS 2016 0.00074 0.00004 2.82027 0.02820 0.00501 

36 IMAS 2017 0.00071 0.000032 2.38050 0.02381 0.00671 
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LAMPIRAN III 

HASIL OLAH DATA 

 

Uji Chow 

Effects!Test! Statistic!!! d.f.!! Prob.!!
! ! ! ! !
! ! ! ! !Cross3section!F! 30.245522! (5,25)! 0.0000!

Cross3section!Chi3square! 68.351520! 5! 0.0000!
! ! ! ! !
! ! ! ! ! 

Uji Hausman 

Test!Summary!
Chi3Sq.!
Statistic! Chi3Sq.!d.f.! Prob.!!

! ! ! ! !
! ! ! ! !Cross3section!random! 6.312487! 4! 0.1770!
! ! ! ! !

 

Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

14

'0.75 '0.50 '0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

Series:1Standardized1Residuals
Sample1201212017
Observations135

Mean111111 '0.021923
Median11 10.009366
Maximum1 11.269131
Minimum1 '0.741442
Std.1Dev.11 10.549129
Skewness11 10.216368
Kurtosis11 12.123751

Jarque'Bera 11.392815
Probability 10.498373

 

 

Uji Multikolinearitas 

! TOBINSQ! DPR! DER! ROE! INSD!
TOBINSQ! !1.000000! 30.101233! !0.020536! !0.628681! 30.228323!
DPR! 30.101233! !1.000000! 30.175638! 30.115649! 30.063545!
DER! !0.020536! 30.175638! !1.000000! 30.087401! 30.251011!
ROE! !0.628681! 30.115649! 30.087401! !1.000000! 30.343948!
INSD! 30.228323! 30.063545! 30.251011! 30.343948! !1.000000!
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Uji Autokorelasi 

! Weighted!Statistics! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !R3squared! 0.265823!!!!!Mean!dependent!var! 0.038235!

Adjusted!R3squared! 0.167933!!!!!S.D.!dependent!var! 0.182947!
S.E.!of!regression! 0.166516!!!!!Sum!squared!resid! 0.831826!
F3statistic! 2.715526!!!!!Durbin3Watson!stat! 1.783718!
Prob(F3statistic)! 0.048404! ! ! !

 

Uji Heterokedesitas 

Variable! Coefficient! Std.!Error! t3Statistic! Prob.!!!
! ! ! ! !
! ! ! ! !DPR! 33.41E305! 0.002987! 30.011434! 0.9910!

DER! 30.187834! 0.065613! 32.862771! 0.0076!
ROE! 0.100534! 0.645538! 0.155737! 0.8773!
INSD! 37.238362! 2.124561! 33.406991! 0.0019!
C! 0.780722! 0.113217! 6.895778! 0.0000!
! ! ! ! !
! ! ! ! ! 

Uji Glejser 

F3statistic! 2.072516!!!!!Prob.!F(4,30)! 0.1093!
Obs*R3squared! 7.577743!!!!!Prob.!Chi3Square(4)! 0.1083!
Scaled!explained!SS! 9.551162!!!!!Prob.!Chi3Square(4)! 0.0487!

! ! ! ! !
! ! ! ! ! 
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