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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Pada bab ini akan dibahas tahap-tahap dan pengolahan data yang 

menggunakan data sekunder. Populasi yang diguanakan dalam penelitian ini  adalah 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang 

berjumlah 33 perusahaan. Pemilihan sample menggunakan teknik purposive 

sampling.  

Setelah dilakukan seleksi pemilihan sampel dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan maka diperoleh data dalam penelitian ini sebanyak 33 perusahaan. 

Berikut adalah tabel pemilihan sample sesuai dengan kriteria yang ditetapkan  dan 

daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian: 

Tabel 4.1 Sampel Penelitian 

NO KRITERIA SAMPEL TOTAL 

1. 

 

 

2. 

  

 Jumlah Perusahaan Property dan Real 

Estate yang terdaftar di BEI dari tahun 

2011-2015 

 

Tidak melaporkan laporan keuangan terus-

menerus. 

51 

 

 

(18) 

 

 Total Sampel 33 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 
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4.2 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

dll. Deskripsi mengenai “Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Inetverning (Studi Kasus Perusahaan 

Property dan Real Estate periode 2011-2015)” disajikan dalam tabel sebagai berikut 

: 

  

Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Dari data pada tabel 4.2 dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

1. DER memiliki nilai minimum 0,07709 dan nilai maksimum sebesar 2,84944. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai DER dalam perusahaan sampel yang paling 

minimum sebsar 0,07709 yaitu PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk. di tahun 

2012 dan paling maksimum 2,84944 yaitu PT. Goa Makassar Tourism 

Development Tbk. di tahun 2012. Rata-rata nilai DER sebesar 0,7954025 dan 

standar deviasinya sebesar 0,50312637. Artinya rata-rata perbandingan total 

hutang dengan ekuitas sebesar 0,7954025. Dari 33 sampel perusahaan tidak ada 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 165 .07709 2.84944 .7954025 .50312637 

PBV 165 .05678 5.84454 1.2932590 1.03472210 

ROE 165 -.27175 .52435 .1118508 .10469150 

Valid N (listwise) 165     
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nilai DER yang bernilai negatif yang berarti bahwa perusahaan memiliki risiko 

hutang yang cukup besar karena mendekati angka 1 atau hampir sama besar 

dengan ekuitasnya. 

2. PBV memiliki nilai minimum 0,05678 dan nilai maksimum 5,844854. Hal ini 

menunjukkan nilai PBV pada perusahaan sampel yang paling minimum 

sebesar  0,05678  yaitu pada PT. Jaya Real Property Tbk. ditahun 2011 dan 

paling maksimum sebesar 5,844854 yaitu pada PT. Metropolitan Kentjana Tbk 

di tahun 2015 seebesar  Rata-rata PBV yang dihasilkan sebesar 1,2932590 dan 

standar deviasinya sebesar 1,03472210. Hal ini berarti rata-rata nilai PBV yang 

pada perusahaan  sampel sebesar 1,2932590. Dilihat dari rata-ratanya dari 33 

sampel perusahaan memiliki nilai PBV yang cukup baik hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kepercayaan pada investor yang cukup tinggi yang akan 

berpengaruh pada harga saham. 

3.  ROE memiliki nilai minimum sebesar -0,27175 pada PT. Bhuawanatala Indah 

Permai Tbk di tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 0,52435. Yang berarti 

ROE yang dihasilkan oleh perusahaan sampel paling minimum sebesar -

0,27175 dan paling maksimum sebesar 0,52435 pada PT. Modernland Realty 

Ltd. Tbk. di tahun 2013. Rata-rata ROE yang dihasilkan sebesar 0,1118508 dan 

standar deviasi sebesar 0,10469150. Hal ini berarti nilai rata-rata kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan sampel sebesar 0,1118508. Dari 33 perusahaan sampel terdapa 7 

yang memiliki nilai ROE negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 
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perusahaan sampel memiliki nilai ROE positif sehingga dapat menghasilkan 

nilai rata-rata positif. 

 

4.3  Pengujian Asumsi Klasik  

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan terlebih dahulu 

pengujian asumsi klasik. Uji Asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi pada penelitian ini benar-benar menunjukkan pengaruh yang signifikan. Uji 

Asumsi Klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari : Uji Normalitas, Uji 

Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji autokorelasi. Berikut adalah tahap 

uji yang dilakukan. 

  

4.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Salah satu  uji 

yang digunakan untuk menguji normalitas dengan cara analisis statistik adalah Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki syarat pengambilan 

keputusan yang memiliki kriteria yaitu:  jika p< 0,05 maka distribusi data tidak 

normal. Namun jika p> 0,05 maka ditribusi data normal. Uji Kolmogorov-smirnov 

dapat dilihat pada pengujian model sebagai berikut : 
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1. Model Uji Hipotesis 1 

Pada Model Uji Hipotesis 1 dilakukan uji normalitas  dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 165 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. Deviation .98196982 

Most Extreme Differences 

Absolute .164 

Positive .164 

Negative -.119 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.101 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa hasil residual sebesar 2,101  

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal itu diartikan bahwa tingkat 

signifikansi < 0,05 sehingga semua variabel berdistribusi secara tidak normal. 

Menurut Ghozali, untuk mengetahui data tersebut dapat berdistribusi normal atau 

tidak dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram pada tiap variabel. Berikut 

hasil Histogram tiap variabel pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 : 
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Gambar 4.1 Histogram Variabel Nilai Perusahaan 
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Gambar 4.2  Hasil Histogram Variabel Struktur Modal 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Hasil tampilan grafik histogram menunjukkan bahwa variabel Nilai 

Perusahaan dan Struktur Modal memang tidak normal dan menceng ke kiri. Dari 

gambar diatas menunjukkan bahwa bentuk grafik tersebut adalah moderat positive 

skewness.  Sehingga data tersebut berdisitribusi tidak normal.  

“the assumption of normally distributed errors is not required for multiple 

regression to provide regression coefficients that are unbiased and consistent, 

presuming that other assumptions are met.Further, as the sample size grows larger, 

inferences about coefficients will usually become more and more trustworthy, even 

when the distribution of errors is not normal. This is due to the central limit theorem 

which implies that, even if errors are not normally distributed, the sampling 
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distribution of the coefficients will approach a normal distribution as sample size 

grows larger, assuming some reasonably minimal preconditions. This is why it is 

plausible to say that regression is relatively robust to the assumption of normally 

distributed errors.”  

(William,Zealand,Alberto,Grajales, & Rica,2013).  

Dari pernyataan diatas terkait normalitas tersebut mendukung penelitian ini 

bahwa jika sebagai ukuran sampel tumbuh lebih besar, kesimpulan tentang 

koefisien biasanya akan menjadi lebih dan lebih dapat dipercaya, bahkan ketika 

distribusi kesalahan tidak normal. Sehingga dengan jumlah sampel 165 yang 

tergolong sampel yang besar  dapat mengacu pada pernyataan diatas bahwa regresi 

relative kuat untuk terdistribusi secara tak normal. 

2. Model Uji Hipotesis 2 

 Dari model uji hipotesis 2 dilakukan uji normalitas dengan cara uji 

Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji Kolmogorv-Smirnov dapat dilihat pada 4.4 sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017  

Dari tabel 4.4 menunjukkan hasil residual sebesar 1,316 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,063 yang berarti >0,05. Dapat disimpulkan bahwa hasil 

residual dapat berdistribusi secara normal.   

3. Model Uji Hipotesis 3 

Pada model uji hipotesis 3 dilakukan uji normalitas dengan cara uji 

Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.5 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 165 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. Deviation .10260457 

Most Extreme Differences 

Absolute .102 

Positive .068 

Negative -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.316 

Asymp. Sig. (2-tailed) .063 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil residual Kolmogorov-Smirnov sebesar 

1,816 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang berarti < 0,005 sehingga variabel 

residual berdistribusi secara tidak normal. Seperti pada uji model hipotesis 1, untuk 

mengetahui data tersebut normal atau tidak dilakukan dengan cara melihat Grafik 

Histogram pada tiap variabel. Grafik Histogram dapat digambarkan pada Gambar 

4.3 dan Gambar 4.4 sebagai berikut : 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 165 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. Deviation .98157277 

Most Extreme Differences 

Absolute .141 

Positive .141 

Negative -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.816 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Gambar 4.3 Hasil Histogram Nilai Perusahaan 
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Gambar 4.4 Hasil Histogram Profitabilitas 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Dari tampilan gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa variabel nilai 

perusahaan memang tidak normal dan miring ke kiri. Dibandingkan dengan hasil 

histogram profitabilitas  pada gambar 4.4 yang cenderung berada di tengah. Dari 

gambar 4.3 menunjukkan bentuk grafik histogram moderat positive skewness. Hal 

tersebut yang menyebabkan data berdistribusi tidak normal. Seperti Model Uji 

Hipotesis 1, “the assumption of normally distributed errors is not required for 

multiple regression to provide regression coefficients that are unbiased and 

consistent, presuming that other assumptions are met.Further, as the sample size 
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grows larger, inferences about coefficients will usually become more and more 

trustworthy, even when the distribution of errors is not normal. This is due to the 

central limit theorem which implies that, even if errors are not normally distributed, 

the sampling distribution of the coefficients will approach a normal distribution as 

sample size grows larger, assuming some reasonably minimal preconditions. This 

is why it is plausible to say that regression is relatively robust to the assumption of 

normally distributed errors.”  

(William,Zealand,Alberto,Grajales, & Rica,2013).  

Dari pernyataan diatas terkait normalitas tersebut mendukung penelitian ini 

bahwa jika sebagai ukuran sampel tumbuh lebih besar, kesimpulan tentang 

koefisien biasanya akan menjadi lebih dan lebih dapat dipercaya, bahkan ketika 

distribusi kesalahan tidak normal. Sehingga dengan jumlah sampel 165 yang 

tergolong sampel yang besar  dapat mengacu pada pernyataan diatas bahwa regresi 

relative kuat untuk terdistribusi secara tak normal. 

 

4.3.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  Pada uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan 

uji glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji ini yaitu : jika  

probabilitas Sig. > 0,05 maka dapat di simpulkan model regresi tidak mengandung 
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adanya Heteroskedastisitas. Hasil uji glejser dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah 

ini : 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .544 .099  5.505 .000 

DER .202 .105 .149 1.920 .057 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .067 .010  6.583 .000 

STRUKTUR MODAL .009 .011 .067 .863 .389 

a. Dependent Variable: Uji_Glejser 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .614 .076  8.126 .000 

PROFITABILITAS .925 .494 .145 1.873 .063 

a. Dependent Variable: uji_glejser 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

  Dilihat dari tabel 4.6 hasil model uji hipotesis 1 menunjukkan tingkat 

signifikansi sebesar 0,057, kemudian pada model uji hipotesis 2 menunjukkan 

tingkat signifikansi sebesar 0,389  dan pada model uji hipotesis 3 menunjukkan 

tingkat signifikansi sebesar 0,063 yang berarti pada ketiga model uji hipotesis 

memiliki nilai  > 0,05. Dapat di simpulkan bahwa ketiga model uji hipotesis 

terbebas dari masalah heterokedastisitas.  

 

4.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan 

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

ada problem autokolerasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokolerasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin – Watson (DW test). 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokolerasi : 

 Nilai DW < dl   =  ada autokorelasi positif 

 dl < Nilai DW < du  =  tidak dapat disimpulkan  

 du < Nilai DW < 4-du  =  tidak ada autokorelasi 
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 4-du< Nilai DW< 4-dl  =  tidak dapat disimpulkan  

 Nilai DW> 4-dl  = ada autokorelasi negative 

 

1. Model Uji hipotesi 1 

Pada tabel 4.7 dapat dilihat hasil dari uji Durbin- Watson (DW test) 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .315a .099 .094 .98497739 2.303 

a. Predictors: (Constant), STRUKTUR MODAL 

b. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Dilihat dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 

2,303 dengan kriteria n = 165, k = 1, pada tabel dl = 1,7332 dan du =1,7576 yang 

berarti hasil 4-du<DW<4-dl sehingga dapat dikatakan bahwa data  tidak dapat 

disimpulkan. 
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2. Model uji hipotesis 2  

Pada tabel 4.8 dapat dilihat hasil dari uji Durbin- Watson (DW test) 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .199a .039 .034 .10291883 2.146 

a. Predictors: (Constant), STRUKTUR MODAL 

b. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Dari tabel 4.8 menunjukkan nilai Durbin-Watson memiliki nilai sebesar 

2,146 dengan kriteria N=165, k= , nilai dl = 1,7332 dan du = 1,7576 yang berarti 

hasil DW berada diantara dl dan 4-du. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

tidak mengalami autokorelasi. 
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3. Model uji hipotesis 3 

Pada tabel 4.9 dapat dilihat hasil dari uji Durbin- Watson (DW test) 

sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .316a .100 .095 .98457913 2.277 

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS 

b. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson yang diperoleh 

sebesar 2,277 dengan kriteria N=165, k=1, dl = 1,7332 dan du = 1,7576 yang berarti 

hasil diantara DW> 4-dl sehingga dapat disimpulkan bahwa data mengalami 

autokorelasi negative. 

 

4.3.4 Uji Multikorelasi 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (variance inflation factor). Kriteria 

pengambilan keputusan uji ini yaitu : Jika nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF  ≥ 10 menunjukkan adanya multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai 

Tolerance ≥ 10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 menunjukkan tidak adanya 

multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas yang dapat dilihat 4.10: 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .778 .144  5.409 .000   

STRUKTUR MODAL .648 .153 .315 4.241 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .079 .015  5.257 .000   

STRUKTUR MODAL .041 .016 .199 2.588 .011 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .944 .112  8.398 .000   

PROFITABILITAS 3.127 .734 .316 4.258 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 
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Dari tabel 4.10 dapat dilihat dari ketiga model uji hipotesis memiliki hasil 

tolerance 1,000 dan VIF 1,000 yang berarti nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. 

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel dari ketiga model uji hipotesis terbebas 

dari masalah multikolinieritas.  

 

4.4  Uji Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi. 

Analisis tersebut digunakan untuk melihat adanya pengaruh  struktur modal dalam 

DER terhadap nilai perusahaan dalam PBV, adanya pengaruh  struktur modal dalam 

DER terhadap Profitabilitas dalam ROE, dan adanya pengaruh profitabilitas dalam 

ROE  terhadap nilai perusahaan dalam PBV. Analisis regresi dilakukan beberapa 

uji yaitu uji koefisien determinasi (R2) dan uji t.  

4.4.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah anatara 

nol dan satu. nilai (R2) yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel- 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Sebaliknya, semakin mendekati satu berarti variabel-variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen secara sempurna. Berikut hasil uji Koefisien 

Determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut : 
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Tabel 4.11  Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .315a .099 .094 .98497739 2.303 

a. Predictors: (Constant), STRUKTUR MODAL 

b. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .199a .039 .034 .10291883 2.146 

a. Predictors: (Constant), STRUKTUR MODAL 

b. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .316a .100 .095 .98457913 2.277 

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS 

b. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa : 

1. nilai adjusted (R2)  pada model uji hipotesis 1 sebesar 0,094 atau 9,4% 

(0,094 x 100%). Dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu DER 

memiliki daya penjelas sebesar 9,4 % terhadap variabel dependen yaitu 
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PBV. Sedangkan sisanya sebesar 90,6 % dijelaskan oleh faktor lain diluar 

model. 

2. nilai adjusted (R2)  pada model uji hipotesis 2 sebesar 0,034 atau 3,4% (0,34 

x 100%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen : DER  memiliki 

daya penjelas sebesar 3,4% terhadap variabel dependennya yaitu ROE. 

Sedangkan sisanya sebesar 96,6%  dijelaskan oleh faktor lain diluar model. 

3. nilai adjusted (R2)  pada model uji hipotesis 3 sebesar 0,95 atau 9,5%. Dapat 

diartikan bahwa variabel independen yaitu ROE memiliki daya penjelas 

sebesar 9,5 % terhadap variabel dependen yaitu PBV. Sedangkan sisanya 

sebesar 90,5 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model. 

 

4.4.2 Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen . jika Sig. > 0,05 maka model tersebut ditolak. dapat diartikan bahwa 

variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. 

Namun jika Sig. < 0,05 maka model tersebut diterima, dan dapat diartikan suatu 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Berikut 

hasil uji hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 4.12 : 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .778 .144  5.409 .000   

STRUKTUR 

MODAL 
.648 .153 .315 4.241 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .079 .015  5.257 .000   

STRUKTUR MODAL .041 .016 .199 2.588 .011 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .944 .112  8.398 .000   

PROFITABILITAS 3.127 .734 .316 4.258 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 
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Dari hasil pengujian pada tabel diatas, dikatakan bahwa : 

1. H1 :  Struktur modal berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Uji ini digunakan untuk menentukan analisis pengaruh variabel struktur 

modal (DER) terhadap nilai perusahaan (PBV). Berdasarkan tabel 4.12 diatas DER 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti < 0,05 dan memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar 0,648. Hal ini dapat diartikan bahwa struktur modal (DER) 

beperngaruh terhadap Nilai Perusahaan (PBV). Dengan demikian hipotesis 1 dalam 

penelitian ini diterima.  

Dimana pada tabel tersebut menunjukkan adanya penggunaan struktur 

modal yang digambarkan pada DER dapat digunakan para calon investor sebagai 

dasar untuk menanamkan investasinya ke dalam perusahaan karena variabel DER 

menggambarkan modal sendiri dan total hutang  dimana dapat dimanfaatkan oleh 

investor untuk melihat tingkat risiko, tingkat pengembalian dan pendapatan yang 

akan diterima oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang membuktikan DER berpengaruh terhadap PBV yaitu penelitian Gusti  (2015), 

Ta’dir (2014)  dan penelitian Hermuningsih (2013).  

 

2. H2 : Struktur Modal berpengaruh  terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan tabel 4.12, Struktur modal  (DER) memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 0,041 dan  tingkat signifikansi sebesar 0,011 yang berarti < 0,005. 

Hal ini dapat diartikan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROE). Dengan demikian Hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. 
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 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan utang akan meningkatkan 

pendapatan bersih dari perusahaan yang berujung pada naiknya nilai ROE. Dengan 

ROE yang tinggi akan menjadikan penanda yang baik bagi pemegang saham atau 

calon investor, karena ROE sebagai  rasio pengembalian atas dana yang ditanamkan 

oleh pemegang saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

membuktikan DER berpengaruh terhadap ROE yaitu pada penelitian Gusti  (2015) 

dan penelitian Azlina (2009). 

3. H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.12, Profitabilitas (ROE) memiliki nilai koefisiensi 

sebesar 3,127 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti < 0,05. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas (ROE) berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan (PBV). 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen. Sehingga berdampak pada kenaikan nilai perusahaan pada perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa 

Profitabilitas (ROE) beperngaruh terhadap Nilai Perusahaan (PBV) yaitu penelitian 

Penelitian Gusti (2015) dan Wirajaya (2013) . 

4. Uji Pengaruh Mediasi  (Intervening)   

Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam Ghozali (2011) suatu variabel 

disebut mediator jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara 

variabel prediktor (independen) dan variabel kriterion (dependen). Intervening 

terjadi jika : 
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a Koefisien jalur dari variabel bebas ke variabel intervening signifikan. 

b Koefisien jalur dari variabel intervening ke variabel terikat signifikan. 

c Koefisien jalur dari variabel bebas ke variabel terikat, yang dikontrol oleh 

variabel intervening tidak signifikan. 

 Pada hasil model persamaan regresi (1) yang dapat dilihat pada tabel 4.13 

menghasilkan nilai koefisien unstandardized beta untuk pengaruh struktur modal 

terhadap nilai perusahaan sebesar 0,648 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. 

Nilai koefisien unstandardized beta 0,648 merupakan nilai path atau jalur p1. Pada 

hasil model persamaan regresi (2) nilai koefisien unstandardized beta untuk 

pengaruh Struktur modal terhadap Profitabilitas sebesar 0,041 yang merupakan 

nilai jalur path p2 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,011. Pada hasil model 

persamaan regresi (3) dapat dilihat pada tabel 4.12 menghasilkan nilai koefisien 

unstandardized beta untuk pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

sebesar 3,127  yang merupakan nilai jalur path p3 dan tingkat signifikansinya 

sebesar 0,00.  Sehingga tabel 4.12 dapat menjelaskan sebagai berikut :  

a Struktur modal (DER) berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV)  adalah 

signifikan karena  0,000<0,05. 

b Struktur modal (DER)  berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE) adalah 

signifikan karena 0,011<0,05 

c Profitabilitas (ROE) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (PBV) adalah 

signifikan karena 0,000<0,05 

Dari penjelasan diatas  dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas (ROE) bukan 

merupakan variabel intervening karena hasil Signifikansi Struktur modal 
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(DER) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) signifikan. sehingga tidak 

memenuhi syarat adanya intervening.  

Berikut adalah gambar analisis jalur yang menguji hubungan Struktur 

Modal (DER) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) dan hubungan Struktur Modal 

(DER) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) yang dimediasi oleh Profitabilitas (ROE) 

: 

 

                                 

                    

           

                          

              

Gambar 4.5 Analisis Jalur Struktur modal ke Nilai perusahaan melalui 

Profitabilitas 

Pada gambar 4.5 model jalur diajukan dengan adanya pengaruh secara teori 

bahwa  struktur modal struktur modal (DER) berpengaruh langsung terhadap nilai 

perusahaan (PBV) (p1). Kemudian adanya  struktur modal (DER) berpengaruh 

tidak langsung terhadap nilai perusahaan (PBV)  yaitu struktur modal (DER) ke 

Profitabilitas (ROE) (p2) baru kemudian ke nilai perusahaan (PBV) (p3). Menurut 

Ghozali (2011),  untuk mengetahui hasil analisis jalur dapat dihitung adanya 

pengaruh langsung (direct effect),  pengaruh tidak langsung (indirect effect), dan 

total pengaruh (total effect) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Jika p1<p2xp3 dapat dikatakan Profitabilitas (ROE) merupakan variabel 

intervening. Berikut adalah perhitungannya : 

Struktur Modal 

Profitabilitas  

Nilai Perusahaan 

p1= 0,648 

p2= 0,041 p3 = 3,127                  
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1. Pengaruh langsung (Direct Effect) 

 Struktur modal terhadap Nilai Perusahaan  

DER→ PBV = p1 = 0,648 

2. Pengaruh tak langsung (Indirect Effect) 

Struktur modal terhadal Nilai perusahaan melalui Profitabilitas 

DER ← ROE → PBV =  p2 x p3 = 0,041 x 3,127 = 0,1282 

3. Total pengaruh (Total Effect) 

Struktur modal terhadal Nilai perusahaan melalui Profitabilitas 

Tp123 = Tp1 + (Tp2 x Tp3) = 0,648 + 0,1282 = 0,7762 

Dari hasil perhitungan pengaruh antar jalur pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa 

pengaruh langsung Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan (p1) sebesar 0,647. 

Kemudian pengaruh tidak langsung Struktur modal terhadap Nilai Perusahaan 

melalui Profitabilitas (p2 x p3) sebesar 0,1282. Hasil p1 lebih besar dibandingkan 

dengan hasil p2xp3 yaitu (0,647 > 0,1282), sehingga dapat disimpulkan 

Profitabilitas (ROE) bukan variabel intervening bagi pengaruh Struktur Modal 

(DER) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) karena tidak dapat memenuhi syarat. Hal 

ini ditunjukkan dari beberapa sampel pada penelitian ini memiliki hasil DER yang 

tinggi dan memiliki PBV yang tinggi pula namun hal itu tidak berpengaruh dengan 

menghasilkan ROE yang tinggi bahkan beberapa menunjukkan hasil ROE yang 

kecil bahkan cenderung menurun walaupun memiliki hasil DER dan PBV yang 

tinggi. 
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4.5  Pembahasan  

4.5.1 Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Dari  hasil model persamaan regresi 1  menunjukkan bahwa struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan terbukti. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

analisis regresi yang menunjukkan pengaruh struktur modal terhadap nilai 

profitabilitas dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan . 

Dengan demikian, variabel DER dapat digunakan para calon investor 

sebagai dasar untuk menanamkan investasinya ke dalam perusahaan karena 

variabel DER menggambarkan modal sendiri dan total hutang  dimana dapat 

dimanfaatkan oleh investor untuk melihat tingkat risiko, tingkat pengembalian dan 

pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Dimana adanya peningkatan nilai 

perusahaaan karena peningkatan jumlah utang ( selama berada dibawah di titik 

optimal) di sebabkan oleh pihak perusahaan menggunakan utang tersebut untuk 

keperluan ekpansi usaha. Hal ini mendukung penelitian Gusti (2015) yang 

menunjukkan struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 

4.5.2 Struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas  

 Dari hasil model persamaan regresi 2 menunjukkan bahwa struktur modal 

berpengaruh terhadap profitabilitas terbukti. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

analisis regresi yang menunjukkan pengaruh struktur moda terhadap nilai 

perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 yang berarti hipotesis 
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diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan utang akan meningkatkan 

pendapatan bersih dari perusahaan yang berujung pada naiknya nilai ROE. Dengan 

ROE yang tinggi akan menjadikan penanda yang baik bagi pemegang saham atau 

calon investor, karena ROE sebagai  rasio pengembalian atas dana yang ditanamkan 

oleh pemegang saham. Hal ini dikarenakan penggunaan utang dapat mengurangi 

biaya pajak dan biaya agensi yang dibayarkan telebih dahulu, yang menyebabkan 

pendapatan bersih lebih besar yang akan berdampak pada menningkatnya ROE. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Gusti (2015) dan Azlina (2009) yang membuktikan 

bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadapa profitabilitas.  
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4.5.3 Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan  

 Dari hasil model persamaan regresi 3 menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpenagruh positif terhadap nilai perusahaan terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti 

hipotesi diterima. Sehingga dapat disimpulkan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan.  

 Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen. Sehingga berdampak pada kenaikan nilai perusahaan pada perusahaan. 

Dengan nilai profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan akan dapat menarik 

investor untuk menanamkan modal di perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Gusti (2015) dan Wirajaya (2013). 

 

4.5.4 Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel intervening 

Dari ketiga hasil model persamaan regresi menunjukkan struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 

intervening tidak terbukti karena tidak memenuhi kriteria menurut Baron dan 

Kenny (1986) pada Ghozali (2011) maupun menurut analisi jalur Ghozali (2011). 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Profitabilitas bukan merupakan variabel 

intervening bagi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan.  
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Pada penelitian ini menunjukkan apabila pengaruh langsung struktur modal 

terhadap nilai perusahaan lebih besar pengaruhnya daripada pengaruh tidak 

langsung struktur modal terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Hal ini 

ditunjukkan dari beberapa sampel pada penelitian ini memiliki hasil DER yang 

tinggi dan memiliki PBV yang tinggi pula namun hal itu tidak berpengaruh dengan 

menghasilkan ROE yang tinggi bahkan beberapa menunjukkan hasil ROE yang 

kecil bahkan cenderung menurun walaupun memiliki hasil DER dan PBV yang 

tinggi. Seperti pada Perusahaan PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. di tahun 2011 

memiliki DER sebesar 1,658897 dan  PBV sebesar 1,38165 namun memiliki ROE 

-0,27175. Di tahun 2012 memiliki DER 1,107095, PBV sebesar 2,28960 dan ROE 

sebesar -0,17872, Perusahaan PT. Cowell Development Tbk ditahun 2015 memiliki 

DER sebesar  2,01547,PBV sebesar 2,60680 dan ROE -0,15219, Perusahaan PT. 

Intiland Development Tbk. ditahun 2014 memiliki DER sebesar 1,01444, PBV 

sebesar 1,26225 dan ROE sebesar 0,09673. Kemudian di tahun 2015 memiliki DER 

sebesar 1,15656, PBV sebesar 1,21674 dan ROE sebesar 0,08783. Hal ini dapat 

dikarenakan pihak manajemen perusahaan kurang mampu mengelola adanya 

penggunaan utang yang di dukung dengan faktor internal perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Selain itu dengan manajemen perusahaan dapat 

menghasilkan PBV yang tinggi akan berpengaruh pada investor yang akan 

menanamkan investasi. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan penelitian Gusti 

(2015). Dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa profitabilitas bukan 

merupakan variabel intervening pada pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan.    


