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ABSTRACT 

Bank is a very important part in the economy, one of whose duties as an 

intermediary institution to collect and distribute funds from the community back in the 

form of credit.. The purpose of this study was to obtain empirical evidence about the 

influence capital structure, profitability, and size affect the firm’s value in banking 

companies listed on Indonesia Stock Exchange. With purposive sampling method, the 

populations of this research are 19 banking companies listed from 2006 until 2008. 

From the analysis showed that during the observation period of the study indicate that 

the data are normally distributed. Based on the test for normality, multicollinearity test, 

test of heteroscedasticity, and autocorrelation test found no variables that deviate from 

the classical assumptions. This shows the available data has been qualified using 

multiple linear regression equation model. Based on the results of testing performed 

with t-test, variables capital adequacy ratio, return on asset and size are influenting 

significantly to banking’s firm valu,. Whereas on the basis of simultaneous test (test F) 

capital structure, profitability and size have an impact on banking’s firm value. The 

magnitude (R2) on 19 banking companies is 0.570057. This shows there are influence 

of the independent variable i.e. capital structure, profitability, and size of the dependent 

variable banking’s firm value that can be explained by the model equation is equal to 

57,0057% and 42,9943% of the rest are influenced by other factors outside the 

research. 

Keywords: Capital structure, profitability, size,  firm’s value, Capital Adequacy Ratio, 

Return on Asset, and Price to Book Value. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendiriannya suatu perusahaan tentu didasari dengan tujuan yang ingin dicapai 

oleh perusahaan tersebut. Pertama, pencapaian keuntungan secara maksimal. 

Kedua, memberikan kesejahteraan kepada para pemegang saham (Keown, 2010), 

sedangkan tujuan ketiga, mengoptimalkan nilai perusahaan dalam waktu jangka 

panjang (Lihan dan Anas, 2010). Nilai perusahaan sangatlah penting karena 

dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran 

pemegang saham (Brigham and Houston, 2013). Semakin tinggi harga saham 

semakin tinggi nilai perusahaan.  

Perusahaan tentu ingin meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara 

peningkatan pertumbuhan penjualan, modal laba, penambahan hutang atau 

lainnya. Oleh karena itu perusahaan harus merumuskan strategi yang lebih 

matang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya peningkatan 

kinerja perusahaan, maka seiring berjalannya pun akan terjadi peningkatan nilai 

perusahaan.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan perbankan, 

diantaranya kecukupan modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Pada 

perbankan, kecukupan modal memegang peranan penting untuk berjalannya 

kegiatan bank. Permodalan bagi bank sebagaimananya perusahaan pada 

umumnya berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya 

kerugian. Selain itu modal bank berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap 

aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi 

atas dana yang diterima oleh nasabah. Kecukupan modal adalah suatu regulasi 

perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank 

dan lembaga keuangan harus menangani permodalan mereka. Untuk mengatur 

mengenai kecukupan modal bank, maka keluarlah peraturan mengenai penetapan 

kecukupan modal bank yang disebut Capital Adequacy Ratio (CAR).  

Capital Adequacy Ratio atau yang biasa disingkat CAR adalah rasio minimum 

kecukupan modal bank yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat 

menyerap kerugian yang timbul akibat dari aktivitas yang dilakukan. Rasio 

minimum yang ditetapkan adalah sebesar 8%, rasio ini menghubungkan antara 

modal bank dengan bobot risiko dari aset yang dimiliki. Tujuan dari penetapan 
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CAR ini untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan aman dan sehat, maka 

bank harus menjaga modal dan cadangan yang cukup untuk mendukung risiko 

yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. 

Yang kedua adalah profitabilitas, Sri Hermuningsih (2013) berpendapat bahwa 

profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan 

menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Profitabilitas adalah rasio dari 

keefektifitasan manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi. Rasio profitabilitas terdiri atas profit margin1, rentabilitas2, 

return of assets, dan return of equity. Dalam penelitian ini, penulis memilih rasio 

profitabilitas yang akan diukur dengan Return of Asset (ROA). Return on Asset 

(ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Semakin besar 

ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yangh dicapai oleh perusahaan 

tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam segi 

penggunaan asset. Peningkatan daya tarik perusahaan akan menjadikan 

perusahaan tersebut diminati investor, karena tingkat pengembalian semakin 

besar. Hal ini juga akan berdampak terhadap harga saham dari perusahaan 

tersebut di pasar modal sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Yang ketiga adalah ukuran perusahaan, Ayu dan Wirajaya (2013), 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai 

perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan 

semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik bersifat 

internal maupun eksternal. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap nilai perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dapat dilihat 

dari total assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat digunakan untuk 

kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan menurut Sujoko (2007) dalam Kholiq 

(2011), ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami 

perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan 

akan meningkat. Pangsa pasar relatif menunjukkan daya saing perusahaan lebih 

                                                             
1 Profit margin adalah margin keuntungan yang ditentukan atas harga penjualan. 
 
2 Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara laba dengan total kekayaan yang 
dimiliki perusahaan 
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tinggi dibanding pesaing utamanya. Investor akan merespon positif sehingga nilai 

perusahaan akan meningkat. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dari itu penulis memilih judul 

“Pengaruh Kecukupan Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan (Studi Empiris Pada Bank Umum 

Tahun 2006-2009)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti menemukan 

masalah penelitian yaitu, Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan perbankan. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan perbankan. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan perbankan 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, pembahasan masalah akan 

dibatasi pada bank umum terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2006 - 2009. Dengan variabel independen yang diteliti kecukupan modal, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan bukti secara empiris bagaimanakah pengaruh kecukupan  

modal terhadap nilai perusahaan perbankan. 

2. Untuk menemukan bukti secara empiris bagaimanakah pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan perbankan. 

3. Untuk menemukan bukti secara empiris bagaimanakah pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan perbankan. 

 

2. LANDASAN TEORITIS 

2.1 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dapat menunjukkan nilai dari berbagai aktiva yang dimiliki 

perusahaan, termasuk surat berharga yang dikeluarkannya. Nilai perusahaan 

pada perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga 

tercermin dari nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga 

saham mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaa (Darminto, 2008). 
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Harga saham juga dapat sebagai indikator keberhasilan manajemen dalam 

mengelola aktiva perusahaan, sedangkan nilai perusahaan publik ditentukan 

oleh pasar saham (Walsh, 2003). Untuk pencapaian nilai perusahaan tentu 

diperlukan beberapa proses dalam penbentukan saham, diantara lainnya 

memperhitungkan risiko manajemen dari perusahaan tersebut dan 

diterapkannya sistem Good Corporate Governance (GCG) agar mekanisme 

manajemen perusahaan dapat lebih tertata atau teratur. 

2.1.1 Good Corporate Governance 

Esensi corporate governance  adalah peningkatan kinerja perusahaan 

melalui sepervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya 

akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan 

lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri 

Gunarsih, 2003).  Industri perbankan memiliki regulasi yang lebih ketat 

dibandingkan dengan perusahaan lain, misalnya suatu bank harus memenuhi 

kriteria CAR minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan 

sebagai dasar penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan 

bank yang sehat atau tidak), hal ini dikarenakan industri perbankan merupakan 

industri “kepercayaan”. Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan 

keuangan yang bias akibat manajemen laba, maka investor tentu tidak akan 

menanamkan investasinya pada industri perbankan dan tentu hal ini dapat 

menurunkan nilai perusahaan perbankan 

2.1.2 Manajemen Risiko 

Peranan manajemen risiko pada industri perbankan sangatlah penting 

untuk bisa menciptakan industri perbankan yang sehat dan terinteregasi. 

Industri perbankan merupakan industri yang memiliki risiko cukup tinggi, cukup 

banyak investor yang enggan menanamkan investasinya pada industri 

perbankan dikarenakan hal tersebut. Penerapan manajemen risiko yang tertib 

pada setiap bank akan menciptakan industri yang sehat. Penerapan 

manajemen risiko pada bank dapat memberikan gambaran kepada pengelola 

bank akan potensi keuntungan atau kerugian di masa mendatang, dan tentu hal 

ini dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Apabila investor 

menilai manajemen risiko pada satu bank baik dan investor memiliki rasa 

kepercayaan pada bank tersebut tinggi maka investor akan menanamkan 

investasinya, hal ini tentu akan meningkatkan nilai perusahaan pada 

perusahaan tersebut. 
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2.2 Kecukupan Modal 

Menurut Diraktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank 

Indonesia (2006), permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada 

umumnya berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya 

kerugian. Selain itu modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap 

aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Untuk memastikan modal 

yang dimiliki bank tersedia untuk memenuhi kegiatan bank, otoritas pengawas 

bank membentuk suatu aturan mengenai syarat minimum modal bank yang 

disebut dengan Capital Adequacy Ratio (CAR).  Rasio ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas 

yang dilakukan. Rasio regulatory yang sudah dikenal adalah rasio minimum 

sebesar 8%. Hal ini menghubungkan modal bank dengan bobot risiko dari aset 

yang dimiliki. 

2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan 

mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

mengahasilkan laba tersebut. Yang termasuk dalam rasio ini adalah margin 

laba kotor, margin laba bersih, ROE, dan ROA (Subramanyam, 2009). 

Menurut Gibson (2011), Return On Asset (ROA) adalah kemampuan 

perusahaan  dalam  menghasilkan laba atas asset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan.  

2.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total 

assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak 

manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan 

tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan 

kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah asset yang 

besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik 

perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang 

dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 
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2.5 Rerangka Pemikiran 

             

Sumber: Penulis 

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, dapat dilihat bahwa peneliti 

ingin melihat seberapa besar pengaruh kecukupan modal, profitabilitas, dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan perbankan dengan melihat Price 

To Book Value. Bagaimana bentuk kecukupan modal dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan dan bagaimana pergerakan pengaruhnya tersebut dan bagaimana 

dampaknya terhadap investor dan juga owner. Apakah profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return on Asset berperan serta dalam peningkatan atau 

penurunan pada nilai perusahaan, apakah dengan mengefesiensikan operasi 

perusahaan dengan menggunakan aset perusahaan perbankan dapat 

mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada nilai perusahaan perbankan. 

Serta ukuran perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan perbankan Penelitian ini dilakukan secara empiris terhadap Bank 

Umum yang tedaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan 

keuangannya pada Bursa Efek Indonesia tahun 2006 sampai tahun 2009. 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis 1: 

H01 : Kecukupan modal berpengaruh terhadap terhadap nilai perusahaan 

perbankan 

Ha1 : Kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

perbankan 

Hipotesis 2: 

H02 : Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan 

Ha2 : Profitabilitas  tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan 
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Hipotesis 3: 

H03 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

perbankan 

Ha3 : Ukuran Perusahaan  tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

perbankan 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam 

sektor perbankan pada Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sampel yang 

dapat dilihat di tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kriteria pemilihan sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 

Perusahaan perbankan yang listing pada Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2006-2009  33 

2 

Perusahaan perbankan yang tidak konsisten listing 

pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006-2009  (14) 

  Secara berturut-turut   

  Jumlah Sampel  19 

Sumber: Website BEI dan annual report yang diolah 

 Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 19 perusahaan. Dari 33 perusahaan perbankan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia, 14 perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel dan 

harus dikeluarkan. 

 

Tabel 3.2 Daftar 19 Perusahaan Yang Termasuk Dalam Sektor Perbankan 

tahun 2006-2009 

SAMPEL 

1 BANK ARTHA INTERNASIONAL 

2 BANK BUMI ARTA  

3 BANK CENTRAL ASIA  

4 BANK CIMB NIAGA TBK  
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Sumber: Website BEI dan annual report yang diolah 

3.2 Metode Analisis Data 

3.2.1 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah ada tidaknya hubungan linier antara variabel 

independen di dalam regresi berganda. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel 

independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka 

diduga terjadi gejala multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi 

relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak mengandung unsur 

multikolinieritas Widarjono (2007). 

3.2.1.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus 

5 BANK DANAMON INDONESIA  

6 BANK ICB BUMIPUTERA 

7 BANK INTERNASIONAL INDONESIA  

8 BANK MANDIRI  

9 BANK MAYADAPA INTERNASIONAL 

10 BANK MEGA TERBUKA  

11 BANK NEGARA INDONESIA 

12 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 

13 BANK OCBC NISP  

14 BANK OF TOKYO 

15 BANK PAN INDONESIA  

16 BANK PERMATA TBK  

17 BANK QNB KESAWAN 

18 BANK RAKYAT INDONESIA  

19 BANK VICTORIA  
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terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada 

beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya 

dengan menggunakan uji White dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum 

melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu: 

Ho : Tidak ada gejala heteroskedastisitas 

Ha : Ada gejala heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% 

maka terima Ho yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas Widarjono (2007). 

3.2.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Autokorelasi merupakan 

korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Ada 

beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson.  

Apabila data terdapat pada daerah keragu-raguan, artinya dengan Uji Durbin-

Watson tidak mengetahui apakah data mengandung masalah Autokorelasi apa tidak, 

maka dapat digunakan Uji Breusch-Godfrey yaitu dengan melihat Probabilitas Obs*R-

square. Apabila probabilitas Obs*R-square > 5% maka data tersebut tidak 

mengandung masalah autokorelasi. Apabila probabilitas Obs*R-square < 5% maka 

data tersebut mengandung masalah autokorelasi. Untuk melihat Probabilitas Obs*R-

square dapat digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji 

Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada gejala autokorelasi 

Ha : Ada gejala autokorelasi 

Data yang mengandung masalah autokorelasi dapat di atasi dengan model 

Autoregressive 1 atau AR(1). Jika pengolahan masih terdapat masalah autokorelasi, 

maka dapat di atasi dengan model Autoregressive 2 atau AR(2). (Widarjono, 2007) 

3.2.1.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada 

beberapa uji untuk mengetahui suatu data itu normal atau tidak, salah satunya dengan 

menggunakan uji Jargue-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera 

test adalah sebagai berikut: 

H0 : Data terdistribusi normal 
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Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima 

H0 yang artinya data berdistribusi normal Winarno (2009). 

3.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel  

Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis: 

H0 : Menggunakan model common effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) tanpa 

variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan 

apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep 

berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F 

statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F 

lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan model common 

effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya 

menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji Hausman. 

Melakukan uji Hausman (Random Effect  atau Fixed effect) dengan hipotesis: 

H0 : Menggunakan model random effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada 

ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan 

Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, 

di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, 

uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji 

Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi 

Square hitung lebih kecil dari Chi Square tabel, maka H0 diterima yang artinya 

menggunakan model random effect. Jika H0 diterima, maka selesai sampai di Uji 

Hausman saja. Sedangkan jika Ho ditolak maka H1 diterima, sehingga pengujian 

menggunakan Fixed Effect yaitu menggunakan hasil uji Chow. 

3.3 Analisis Regresi Berganda 

Metode regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur 

atau rasio dalam suatu persamaan linear. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis 

secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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         =   +   +   +  +    it    

Keterangan: 

PBV    : Nilai Perusahaan, proksi PBV 

CAR    : Kecukupan Modal, proksi CAR 

ROA   : Profitabilitas, proksi ROA 

SIZE   : Ukuran Perusahaan, proksi SIZE 

    : Intercept 

, .... ,    : Koefisien Regresi 

               it        : Error 

3.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Uji T (Parsial) 

Menurut Ghozali (2011) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan  level of significance 

0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka hipotesis ditolak 

Jika probabilitas (signifikansi) < 5% (α) maka hipotesis diterima 

3.4.2 Uji F Simultan 

Menurut Ghozali (2011) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka hipotesis diterima 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka hipotesis ditolak 

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari 

persamaan regresi yaitu seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan 

oleh semua variabel independen (Widarjono, 2007). Nilai koefisien regresi terletak 

diantara 0 dan 1. Nilai R2 = 1, berarti variasi variabel independen yang digunakan 

dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen, jika R2 = 0 berarti tidak ada 

sedikitpun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Kualitas Data 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat terjadi jika terdapat koefisien korelasi >0.85. Sehingga 

berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat hasil dari uji multikolinearitas adalah tidak terjadinya 

multikolinearitas pada uji tersebut. Dapat dilihat dari tingkat koefisien korelasi yang 

berjumlah <0.85. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas 
 CAR ROA SIZE 

CAR  1.000000  0.273188 -0.322509 

ROA  0.273188  1.000000  0.429445 

SIZE -0.322509  0.429445  1.000000 

Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

4.2.2 Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas maka dilakukan pengujian menggunakan 

White Heteroscedasticity Test. Berdasarkan tabel 4.2 di bawah ini dapat dilihat nilai 

Probability Chi Square bernilai 0,2649 dan nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,05). 

Nilai P-Value > α, maka H0 diterima, artinya model tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.262215     Prob. F(9,66) 0.2741 

Obs*R-squared 11.16023     Prob. Chi-Square(9) 0.2649 

Scaled explained SS 22.99275     Prob. Chi-Square(9) 0.0062 

     
          

Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

4.2.3 Uji Autokorelasi 

 Berdasarkan uji autokorelasi dengan LM test pada tabel 4.3 yang telah 

diolah penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

autokorelasi dalam regresi. Hal ini dapat diketahui dari probabilitas Obs*R-

Square sebesar 12,52667 yang lebih besar dari signifikansi α = 5%. 

Kesimpulannya H0 ditolak atau tidak ada autokorelasi. 

Tabel 4.3 Hasil Statistik breusch-Godfrey Serial CorrelationLM Test: 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
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F-statistic 6.907364     Prob. F(2,70) 0.0018 

Obs*R-squared 12.52667     Prob. Chi-Square(2) 0.0219 

     
     Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

 

4.2.4 Uji Normalitas 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis, di dapat bahwa residual 

data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas dengan hasil 5,57% 

dimana hasil lebih besar dari α = 5%.. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat 

pada 4.1. 

                        Gambar 4.1  Hasil Uji Normalitas 
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Series: Residuals
Sample 1 76
Observations 76

Mean       5.68e-15
Median  -0.862662
Maximum  19.06665
Minimum -11.70244
Std. Dev.   6.451235
Skewness   0.668705
Kurtosis   3.187473

Jarque-Bera  5.775405
Probability  0.055704

 
Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

 

4.3 Metode Estimasi Data Panel 

Pada Penelitian ini perlu di lakukan pengujian Chow Test dan Hausmann 

Test yang bertujuan untuk mengetahui pendekatan model data panel apa yang 

nantinya akan digunakan, apakah Fixed Effect, Random Effect, atau Pooled 

Least Square. Pengujian Chow Test dilakukan untuk mengetahui apakah 

pendekatan model menggunakan efek tetap (Fixed Effect) atau efek acak 

(Random Effect). Hasil dari Chow Test penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow Test 
Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: Untitled    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 4.743209 (18,54) 0.0000 
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Cross-section Chi-square 72.063495 18 0.0000 

     
     Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel Redundant fixed effects test pada tabel 4.4 dapat dilihat 

bahwa nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah 

sebesar 0,0000, yang dimana memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada < 

0,05 sehingga H0 ditolak. Dikarenakan H0 ditolak, maka Ha diterima atau model 

yang digunakan adalah efek tetap (Fixed effect).  

Apabila H0 diterima, pengujian model data panel berhenti sampai Chow 

Test dan artinya model PLS (Pooled Least Square)  yang digunakan,  namun 

karena nilai Chi Square < 0,05 dan yang artinya H0 ditolak, maka pengujian 

tidak berhenti sampai sini. Pengujian dilanjutkan kepada tes selanjutnya yaitu 

Hausmann Test.  

Hausmann Test dilakukan untuk mengetahui model yang digunakan 

apakah Fixed Effect atau Random Effect. Berikut ini adalah hasil dari pengujian 

Hausmann Test. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL1    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 2.344014 3 0.5041 

     
     Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

Hasil pengujian Hausmann Test pada tabel 4.5 menunjukkan nilai 

probability dari baris Cross-section random adalah 0,5041 yang dimana Ho 

diterima apabila Probability  > 0,05. Berdasarkan Probability pada baris Cross-

section random tersebut maka H0 diterima. Jadi, berdasarkan hasil tersebut 

maka penelitian ini menggunakan Random Effect Model dan hasil dari 

pengujian Chow test yang akan digunakan dalam analisis data selanjutnya. 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Uji t 

Tabel 4.6 Hasil uji t 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.202433 10.61197 0.678708 0.5002 

CAR? 0.002622 0.003494 0.023917 0.0064 

ROA? 0.883478 0.993755 0.889030 0.0079 

SIZE? 0.000638 0.025727 0.024802 0.0103 

Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

Dari hasil data pada table 4.6 dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel 

independen yaitu Kecukupan Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen, yaitu Nilai 

Perusahaan. 

4.4.2 Uji F 

Tabel 4.7 Hasil Uji F 

F-statistic 5.735321     Durbin-Watson stat 2.425556 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa nilai 

Probability (F Statistic) adalah 0,00000 lebih kecil dari nilai level of significant 

(α) 0,05 dan artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil pengujian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), profitabilitas (ROA) 

dan ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap nilai perusahaan. 

4.4.3 Uji Koefisien determinasi 

Berdasarkan Tabel 4.8 Hasil Uji R2 di bawah ini, dapat dilihat nilai Adjusted 

R-squared adalah 0,570057. Hal ini berarti sebesar 57,0057% Capital 

Adequacy Ratio (CAR), profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (SIZE) 

mampu mempengaruhi dan menjelaskan nilai perusahaan. Sisanya sebesar 

42,9943% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. 

  Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

R-squared 0.690441     Mean dependent var 1.810921 

Adjusted R-squared 0.570057     S.D. dependent var 0.945052 

     
Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Kecukupan modal terhadap nilai perusahaan 

  Berdasarkan uji hipotesa pada variabel Capital Adequacy Ratio 

diperoleh hasil pengujian yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0064 
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dengan nilai α sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa CAR secara 

parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada sektor perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Dari hasil tersebut menggambarkan 

semakin tinggi CAR yang dihasilkan perusahaan, maka akan berpengaruh 

siginifikan terhadap nilai perusahaan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada variabel kecukupan modal, meningkat atau menurunnya tingkat 

kecukupan modal mempengaruhi harga saham yang ada. Investor tetap melihat 

keadaan kecukupan modal bank tersebut untuk mengetahui tingkat kesehatan 

bank juga salah satu faktor pertimbangan untuk penanaman modal saham pada 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi CAR yang dimiliki suatu bank, maka dapat 

terlihat bahwa bank dapat menyanggupi untuk memenuhi syarat minimum 

kecukupan modal bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia, dan tentu hal ini 

mengindikasikan bahwa bank tersebut adalah bank yang sehat dan memiliki 

produktivitas yang tinggi. 

4.5.2 Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan uji hipotesa pada variabel Return on Asset diperoleh hasil 

pengujian yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0079 dengan nilai α 

sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ROA secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

sektor perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan tingkat 

keyakinan sebesar 95%. Dari hasil tersebut menggambarkan semakin tinggi 

Return on Asset yang dihasilkan perusahaan, maka akan berpengaruh 

siginifikan negatif terhadap nilai perusahaan perbankan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memenuhi keebutuhan 

dasarnya akan profit dan semakin efisien dalam penggunaan aset perusahaan 

sendiri untuk menghasilkan laba investor yang ditanam pada perusahaan dan 

kemampuan perusahaan meningkat dalam menghasilkan profit setiap 

tahunnya. Naiknya rasio ROA dari tahun ke tahun pada perusahaan berarti 

terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Naiknya laba 

bersih tentu akan meningkatkan nilai saham perusahaan dan yang tentu akan 

menjadi salah satu indikasi bahwa nilai perusahaan perusahaan tersebut 

meningkat. 

4.5.3 Ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 
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Berdasarkan uji hipotesa pada variabel SIZE diperoleh hasil pengujian 

yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0103 dengan nilai α  sebesar 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

sektor perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan tingkat 

keyakinan sebesar 95%. Dari hasil tersebut menggambarkan semakin tinggi 

ukuran perusahaan yang dihasilkan perusahaan, maka akan berpengaruh 

siginifikan positif terhadap nilai perusahaan perbankan. 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dibuktikan semakin 

tinggi nilai aset yang dimiliki perusahaan, akan mempengaruhi adanya 

peningkatan pada nilai perusahaan tersebut dan dapat meningkatkan tingkat 

keyakinan investor akan kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat 

pengembalian investasi.  

4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan kecukupan modal terhadap nilai 

perusahaan perbankan memiliki hasil yang dapat berguna bagi pihak 

manajerial. Hasil analisis yang didapat dalam penelitian ini adalah ketiga 

variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan kecukupan modal memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar dalam sektor perbankan pada Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2006-2009. Hal ini dapat dilihat bahwa profitabilitas pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang 

dijadikan sampel dalam penelitian dapat mempengaruhi nilai perusahaan akan 

dan memiliki pengaruh positif, sehingga apabila profitabilitas pada perusahaan 

perbankan naik maka akan nilai perusahaan perbankan yang dijadikan sampel 

pada periode tahun 2006-2009 akan meningkat juga. Ukuran perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian terbukti 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga apabila ukuran 

perusahaan pada sektor perbankan meningkat. Ukuran perusahaan yang 

meningkat menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga 

investor akan merespon positif, maka akan meningkatkan nilai perusahaan 

pada sektor perbankan tersebut. Pada  kecukupan modal pada perusahaan 

perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian pada tahun 2006-2009 

menunjukkan memiliki pengaruh positif pada nilai perusahaan sehingga apabila 
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terjadi peningkatan pada kecukupan modal bank, maka akan memberikan 

peningkatan pada nilai perusahaan perbankan. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan pada tahun 2006-

2009. 

2. Ukuran perusaaan secara parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan pada tahun 2006-

2009. 

3. Kecukupan modal secara parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan pada tahun 2006-

2009. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang diajukan peneliti adalah: 

1. Bagi bank, tetap mempertahankan kinerja perusahaannya dengan menjalankan 

prinsip kerja Good Corporate Governance (GCG) serta manajemen risiko untuk 

meningkatkan kualitas nilai dari perusahaan perbankan tersebut. Menambahan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk menunjukkan kepada investor bahwa 

keadaan bank tersebut sehat dan tidak mengalami kegagalan dalam 

menghadapi berbagai macam risiko.   

2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel penelitian yang 

tidak hanya profitabilitas, ukuran keuangan ataupun kecukupan modal namun 

juga variabel lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan perbankan. 

Selain itu ada baiknya menggunakan periode atau  rentang waktu penelitan 

yang lebih lama. menambah jumlah sampel, sehingga lebih diketahui faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2009. 
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