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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai nilai statistik deskriptif pada 

penelitian ini. Statistik deskriptif memberikan gambaran dari data penelitian 

yang meliputi nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (nilai maksimum), nilai 

rata-rata (mean) dan standar deviasi dari 81 perusahaan yang memenuhi 

kriteria sampel penelitian. Berikut ini adalah statistik deskriptif untuk model 

penelitian ini: 

 

Tabel 4.1 memberikan gambaran tentang variabel CR, ROE, DER, 

TATO, CSR, dan PBV pada model 1, model 2 dan model 3. Variabel Current 

ratio (CR)  memiliki nilai terkecil 0,49 dan nilai terbesar 7,73. Rata-rata CR 

dari 81 perusahaan sebesar 2,241 dengan standar deviasi sebesar 1,562 

menunjukan  variasi data CR. Artinya, rata-rata perusahaan memiliki 

Model Variabel N Minimum Maximum Mean Std.deviasi

CR 81 0,49 7,73 2,241 1,562

ROE 81 -1.42 1,42 0,126 0,266

DER 81 0,07 31,04 1,176 3,402

TATO 81 0,009 13,20 1,685 2,270

PBV 81 0,24 45,47 3,565 5,914

CSR 81 0,06 0,49 0,211 0,108

PBV 81 0,24 45,47 3,565 5,914

CR 81 0,49 7,73 2,241 1,562

ROE 81 -1.42 1,42 0,126 0,266

DER 81 0,07 31,04 1,176 3,402

TATO 81 0,009 13,20 1,685 2,270

CSR 81 0,06 0,49 0,211 0,108

PBV 81 0,24 45,47 3,565 5,914

Sumber : Data sekunder,diolah 2016

Model 1                           

PBV = β0 + β1.CR + 

β2.ROE + β3.DER + 

β4.TATO 

Model 3                            

PBV = β0 +  β1.CSR

             Tabel 4.1

          Analisis Statistik Deskriptif

Model 3                            

PBV = β0 + β1.CR + 

β2.ROE + β3.DER + 

β4.TATO +  β5.CSR



42 

 

perbandingan aset lancar dan hutang lancar sebesar 2,241. Variabel Return on 

equity (ROE) memiliki nilai terkecil -1,42 dan nilai terbesar 1,42. Rata-rata 

ROE dari 81 perusahaan sebesar 0,126 dengan standar deviasi sebesar 0,266 

menunjukan variasi  dalam variabel ROE. Artinya rata-rata perusahaan 

memiliki perbandingan laba bersih dengan total aset sebesar 0,126. 

Variabel Debt to equity ratio (DER) memiliki nilai terkecil 0,07 dan nilai 

terbesar 31,04. Rata-rata DER dari 81 perusahaan sebesar 1,176 dengan standar 

deviasi 3,402 menunjukan variasi datadari. Artinya rata-rata perusahaan yang 

dijadikan sampel penelitian memiliki perbandingan total hutang dan total 

ekuitas sebesar 1,176.  

Variabel Total asset turnover ratio (TATO) memiliki nilai terkecil 

sebesar 0,009 dan nilai terbesar 13,20. Rata-rata TATO dari 81 perusahaan 

sebesar 1,685 dengan standar deviasi 2,270 menunjukan  variasi data variabel 

TATO. Artinya perbandingan antara  penjualan bersih dan total aset rata-rata 

perusahaan sebesar 1,685. 

Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki nilai terkecil 

0,06 (0,06 x 79 = 5 item) dan nilai terbesar 0,49 (0,49 x79 = 38 item). Rata-rata 

CSR dari 81 perusahaan sebesar 0,21 (0,21 x 79 item= 16 item)   dengan 

standar deviasi sebesar 0,108 menunjukan  variasi data CSR. Artinya  rata-rata 

perusahaan telah mengungkapkan sekitar 16 item CSR. 

Variabel Price to book value ratio (PBV) memiliki nilai terkecil 0,24 dan 

nilai terbesar 45,47. Rata-rata PBV dari 81 perusahaan sebesar 3,565 dengan 
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standar deviasi sebesar 5,914 menunjukan variasi data PBV. Artinya rata-rata 

perusahaan yang dijadikan sampel memiliki perbandingan harga pasar saham 

dan nilai buku ekuitas per saham sebesar 3,565.  

B. Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

Pengujian Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal atau tidak, dilakukan dengan statistik Kolmogorov Smirnov terhadap 

Unstandardized residual. Data dikatakan normal jika nilai signifikansi 

Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2011). 

 

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa pada model 1, model 2 dan model 3 nilai sig 

awal Kolmogorov-Smirnov 0,000 (sig <0,05) menunjukan data belum 

terdistribusi normal, sehingga data yang outlier harus dibuang agar bisa 

terdistribusi normal. Setelah data outlier dibuang terlihat nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov pada model 1 dan model 2 menjadi 0,200 dan pada 

model 3 menjadi 0,166 sehingga dapat disimpulkan data telah terdistribusi 

normal karena nilai signifikansi > 0,05. 

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data sekunder,diolah 2016

0,200 81

81

 Model 1                                

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE 

+ β3.DER + β4.TATO 

0,000 110 0,200 81

 Model 2                                

PBV = β0 +  β1.CSR
0,000 110

 Model 3                                

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE 

+ β3.DER + β4.TATO +  

β5.CSR

0,000 110 0,166

Model Awal Jumlah Akhir Jumlah

Sig Kolmogorov-Smirnov Sig Kolmogorov-Smirnov
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2. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Pengujian Heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui varians dari 

residual data pengamatan berbeda atau sudah sama. Pengujian heterokedastisitas  

dilakukan dengan Uji Glejser. Data yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas 

atau secara statistik memiliki nilai signifikansi > 0.05.  

 

  Dari tabel 4.3 terlihat nilai signifikansi  pada model 1, model 2, dan model 

3 setiap variabel independen lebih dari 0,05, artinya tidak satupun variabel 

independen mempengaruhi absolute (abs) unstandardized residual, sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model penelitian.  

3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Pengujian Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

setiap variabel independen terdapat korelasi. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Suatu 

model regresi yang baik tidak terjadi multikolinearitas atau memiliki nilai VIF 

<10 atau nilai Tolerance > 0,1 (Ghozali, 2011).  

Model Variabel Signifikansi Kesimpulan

CR 0,248 Tidak terjadi Heterokedastisitas

ROE 0,060 Tidak terjadi Heterokedastisitas

DER 0,518 Tidak terjadi Heterokedastisitas

TATO 0,387 Tidak terjadi Heterokedastisitas

CR 0,409 Tidak terjadi Heterokedastisitas

ROE 0,115 Tidak terjadi Heterokedastisitas

DER 0,550 Tidak terjadi Heterokedastisitas

TATO 0,214 Tidak terjadi Heterokedastisitas
CSR 0,265 Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data sekunder,diolah 2016

 Model 3                                

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE 

+ β3.DER + β4.TATO +  

β5.CSR

       Hasil Uji Heterokedastisitas

       Tabel 4.3

 Model 1                                

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE 

+ β3.DER + β4.TATO 

 Model 2                                

PBV = β0 + β1.CSR 
CSR 0,859 Tidak terjadi Heterokedastisitas
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 Dari tabel 4.4 terlihat nilai Tolerance semua variabel independen pada 

model 1, model 2, model 3 > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan 

tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi. 

4. Hasil Uji Autokorelasi 

  Pengujian Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson, 

yaitu dengan membandingkan nilai DW dengan nilai  tabel dU.  Suatu model 

dikatakan tidak terjadi Autokorelasi jika nilai DW terletak pada rentang antara 

dU dan 4-dU.  

 

Model Variabel Tolerance VIF Kesimpulan

CR 0,959 1,043 Tidak terjadi Multikolinearitas

ROE 0,608 1,645 Tidak terjadi Multikolinearitas

DER 0,607 1,648 Tidak terjadi Multikolinearitas

TATO 0,960 1,041 Tidak terjadi Multikolinearitas

CR 0,959 1,043 Tidak terjadi Multikolinearitas

ROE 0,579 1,726 Tidak terjadi Multikolinearitas

DER 0,579 1,728 Tidak terjadi Multikolinearitas

TATO 0,939 1,065 Tidak terjadi Multikolinearitas

CSR 0,924 1,083 Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data sekunder, diolah 2016

 Model 1                                

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE 

+ β3.DER + β4.TATO 

 Model 2                                

PBV = β0 + β1.CSR 
CR 1,000 1,000

              Hasil Uji Multikolinearitas

            Tabel 4.4

Tidak terjadi Multikolinearitas

 Model 3                                

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE 

+ β3.DER + β4.TATO +  

β5.CSR

Model DU Durbin Watson(DW) (4-DU) Kesimpulan

Sumber: Data sekunder,diolah 2016

2,138 2,336 Tidak terjadi Autokorelasi

 Model 3                                

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE 

+ β3.DER + β4.TATO +  

β5.CSR

1,772 2,102 2,228 Tidak terjadi Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.5

 Model 1                                

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE 

+ β3.DER + β4.TATO 

 Model 2                                

PBV = β0 + β1.CSR 

1,744 2,061 2,256 Tidak terjadi Autokorelasi

1,664
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Dari Tabel 4.5 dapat diketahui nilai statistik Durbin Watson model 1, 

model2, dan model 3 berada diantara nilai DU dan (4-DU) sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada semua model penelitian.  

C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian  hipotesis digunakan untuk mengetahui hasil pengujian Hipotesis 

H1a- H1d dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

1) Pengujian Hipotesis 1 

 

Hasil uji model 1 menguji pengaruh faktor keuangan (CR, ROE,DER, 

TATO) terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari 

tabel 4.6 variabel ROE dan DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Namun variabel CR dan TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan, Nilai signifikansi F sebesar 0,000 signifikan pada level 1%  

sehingga dapat disimpulkan CR, ROE, DER, TATO, secara simultan 

mempengaruhi nilai perusahaan (PBV). Nilai Adj. R square sebesar 0,905 artinya 

                                    PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE + β3.DER + β4.TATO +ei

Variabel Koefisien Beta T Sig.

Konstanta -1,499 -3,565 0,001

CR 0,003 0,021 0,983

ROE 27,151 27,661 0,000

DER 1,379 17,928 0,000

TATO -0.027 -2.97 0,768

F-test

Sig F

R square

Adj.Rsquare

Sumber: Data sekunder, diolah 2016

191,524

0,905

Tabel 4.6

Hasil Uji Hipotesis 1 (Faktor keuangan)

0,000

0,910
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variabel independen mampu menjelaskan 90,5% dari nilai PBV, sedangkan 

sisanya adalah variabel lain di luar model penelitian 

Pengujian Hipotesis 2 (H2) menggunakan regresi sederhana, berikut ini 

adalah hasil pengujian hipotesis 2: 

 

2) Pengujian Hipotesis 2 

Hasil uji model 2 menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab social 

perusahaan (CSR)  terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dari tabel 4.7 variabel CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Nilai signifikansi F sebesar 0,007 signifikan pada level 1%  

sehingga dapat disimpulkan CSR mempengaruhi nilai perusahaan (PBV). Nilai 

Adj. R square sebesar 0,078 artinya variabel independen mampu menjelaskan 7,8 

% dari nilai PBV, sedangkan sisanya adalah variabel lain di luar model penelitian. 

Variabel Koefisien Beta T Sig

Konstanta 0,117 0,084 0,933

CSR 16,35 2,779 0,007

F-test

Sig F

R square

Adj.Rsquare

Sumber: Data sekunder, diolah 2016

0,078

Hasil Uji Hipotesis 2 ( Pengungkapan CSR)

PBV = β0 + β1.CSR +ei

7,721

0,007

0,0809

Tabel 4.7
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui pada model 3, nilai signifikansi F 

sebesar 0,000 artinya semua variabel independen secara simultan mempengaruhi 

nilai perusahaan. Nilai Adj R Square sebesar 0,914 artinya variabel independen 

mampu memprediksi 91,4 % dari nilai perusahaan, sedangkan sisanya dijelaskan 

di luar model penelitian. 

1. Pengujian Hipotesis H1a 

 Pengujian Hipotesis 1 bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel  

Current ratio (CR) terhadap Price to book value (PBV). Dari tabel 4.6 dapat 

diketahui nilai koefisien beta sebesar 0,003 (bertanda positif) dengan nilai t 

sebesar 0,021 dan nilai signifikansi sebesar 0,983 . Hasil tersebut menunjukan 

CR berpengaruh positif terhadap harga saham dan  namun secara statistik tidak 

signifikan Dengan demikian, Hipotesis H1a yang menyatakan CR 

berpengaruh positif signifikan terhadap PBV tidak dapat didukung secara 

empiris. 

                                                           PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE + β3.DER + β4.TATO + β5 CSR

B T Sig B T Sig B T Sig

Konstanta -1,499 -3,565 0,001 0,117 0,084 0,933 -2,598 -4,786 0,000

CR 0,003 0,021 0,983 - - - -0.002 -0.017 0,986

ROE 27,151 27,661 0,000 - - - 26,530 27,735 0,000

DER 1,379 17,928 0,000 - - - 1,330 17,757 0,000

TATO -0.027 -2.97 0,768 - - - 0,012 0,138 0,891

CSR - - - 16,35 2,779 0,007 5,598 2,995 0,004

F-test

Sig F

R square

Adj.Rsquare

Sumber: Data sekunder, diolah 2016

171,085

0,000

0,919

0,914

Variabel

191,524

0,000

0,910

0,905

7,721

0,007

0,0809

0,078

 Model 1                                             

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE 

+ β3.DER + β4.TATO 

 Model 2                                              

PBV = β0 + β1.CSR 

 Model 3                                              

PBV = β0 + β1.CR + β2.ROE + 

β3.DER + β4.TATO +  β5.CSR

Hasil Pengujian Gabungan (Faktor keuangan dan pengungkapan CSR)

Tabel 4.8
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Hasil penelitian ini  tidak mendukung penelitian Mahendra (2012), 

Anzlinda (2013), Pramesthi (2015), Safitri (2015) dan Yunita (2015) yang 

menunjukan CR berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. Perusahaan 

dengan nilai CR yang tinggi menunjukan likuiditas perusahaan yang baik 

karena mampu menyelesaikan hutang jangka pendeknya dengan aset 

lancarnya, saat nilai CR suatu perusahaan tinggi investor akan merasa aman 

berinvestasi di perusahaan tersebut  sehingga akan ditunjukan dengan kenaikan 

nilai perusahaan. 

Penyebab hipotesis 1a ini ditolak karena  kemungkinan CR yang dimiliki 

perusahaan  banyak digunakan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu, 

sedangkan sisanya digunakan untuk operasional perusahaan perusahaaan.  Dari 

statistik deskriptif diketahui nilai rata-rata CR sebesar 2,24, sehingga aset  

perbandingan lancar perusahaan yang digunakan untuk melunasi hutangnya 

sebesar satu dan sisanya digunakan untuk operasional perusahaan. 

 

2. Pengujian Hipotesis H1b 

Berdasarkan tabel Pengujian Hipotesis 1b bertujuan mengetahui pengaruh 

variabel profitabilitas yang diproksikan dengan Return on equity (ROE) terhadap 

Price to book value (PBV). Dari tabel 4.6 dapat diketahui nilai koefisien beta 

sebesar 27,151 (bertanda positif) dengan nilai t sebesar 27,661 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 . Artinya profitabilitas (ROE) berpengaruh positif 

terhadap PBV dan signifikan secara statistik pada level 1%. Dengan demikian, 
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pernyataan hipotesis H1b yang menyatakan profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan dapat didukung secara empiris. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wardjono (2010), Nurhayati 

(2012), Mahendra (2012), Kurniasih (2013) dan Novalia (2014) yang menunjukan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan dengan laba bersih yang tinggi akan mendapat respon positif dari 

investor karena kinerja keuangannya yang baik, respon positif tersebut akan 

ditunjukan melalui kenaikan harga saham sehingga nilai perusahaan juga akan 

meningkat. 

 

3. Pengujian Hipotesis H1c 

Pengujian Hipotesis 1c bertujuan mengetahui pengaruh  debt to equity ratio 

(DER) terhadap nilai perusahaan (PBV). Dari tabel 4.6 dapat diketahui nilai 

koefisien beta sebesar 1,379 (bertanda positif) dengan nilai t sebesar 17,928 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 . Artinya DER berpengaruh positif terhadap PBV 

dan  signifikan secara statistik  Dengan demikian, pernyataan hipotesis H1c 

yang menyatakan Debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan tidak dapat didukung secara empiris. 

Hasil penelitian tidak mendukung penelitian Mahendra (2012), Meythi 

(2013) dan Novalia (2014) yang menyatakan DER berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal yang menyebabkan hipotesis 1c ditolak 

karena hutang suatu perusahaan dapat dianggap investor bagi sinyal positif bagi 

perusahaan (Brigham,2004). Perusahaan yang memiliki hutang tinggi dianggap 
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mampu melunasi hutang dan bunga hutang di masa mendatang, sehingga 

keberlanjutan bisnis suatu perusahaan akan dianggap aman oleh investor. 

 

4. Pengujian Hipotesis H1d 

Pengujian Hipotesis 1d bertujuan mengetahui pengaruh Total asset turnover 

ratio (TATO) terhadap Price to book value (PBV). Dari tabel 4.6 dapat 

diketahui koefisien beta sebesar -0,027 (bertanda negatif) dengan nilai t sebesar -

2,97 dan nilai signifikansi sebesar 0,768. Artinya TATO berpengaruh negatif 

terhadap PBV namun, secara statistik tidak signifikan Dengan demikian, 

pernyataan hipotesis H1d yang menyatakan Total asset turnover ratio 

(TATO) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan tidak 

dapat didukung secara empiris. 

Hasil penelitian ini  tidak mendukung penelitian Alivia (2013), Kurniasih 

(2013), Safitri (2015) dan Rinnaya (2016) yang menunjukan TATO berpengaruh 

positif signifikan terhadap PBV. Hal yang menyebabkan hipotesis keempat ini 

ditolak karena pada industri manufaktur khususnya sektor consumer goods 

sebagian besar aset terletak pada persediaan, sehingga ada kecenderungan 

perusahaan akan berusaha menjual persediaannya secepat mungkin agar terlihat 

memiliki penjualan yang besar, sedangkan penjualan yang besar akan 

menyebabkan piutang yang semakin besar pula dan membuat risiko piutang  

tidak tertagih semakin besar, oleh sebab itu investor tidak hanya melihat rasio 

TATO saja melainkan dari rasio perputaran piutang dalam melihat perputaran 
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aset perusahaan karena jika hanya melihat TATO hasilnya bisa bias dan tidak 

mencerminkan keadaan sesungguhnya. 

Tabel 4.7 menunjukan hasil pengujian hipotesis H2 yang menguji pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan 

 

5. Pengujian Hipotesis H2 

Pengujian Hipotesis 2 bertujuan mengetahui pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Price to book value (PBV). Dari tabel 4.7 dapat 

diketahui nilai nilai koefisien beta sebesar 16,35 (bertanda positif) dengan nilai t 

sebesar 2,779 dan signifikansi sebesar 0,007 . Artinya CSR berpengaruh positif 

terhadap PBV dan secara statistik signifikan pada level 1%. Dengan demikian, 

hipotesis 2 yang menyatakan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV)  dapat 

didukung secara empiris. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahendra (2012), Retno dan 

Priantinah (2012), Kurniasih (2013), Nurlela dan Islahuddin (2013) yang 

menunjukan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang peduli dan mengungkapkan informasi CSR dan memberikan 

sinyal positif ke pelaku pasar bahwa perusahaan itu memiliki resiko yang 

rendah, punya prospek yang bagus dan memiliki business life cycle (BLC) yang 

pasti dan berkelanjutan. Dari teori perspektif teori Efficient Market Hypothesis 

(EMH), pelaku pasar akan mengapresiasi positif terhadap harga saham dari 
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perusahaan yang peduli CSR dibanding perusahaan yang kurang peduli. 

Semakin besar kepedulian perusahaan pada CSR maka akan semakin besar pula 

apresiasi pasar terhadap harga saham dari perusahaan tersebut (Lako 2015: 103). 

Suatu perusahaan yang berinvestasi pada CSR akan mendapatkan nama 

baik, citra positif, meningkat reputasi dan goodwill-nya, serta didukung oleh 

pemerintah, masyarakat, lokal dan masyarakat luas serta para stakeholder. 

Karena itu perusahaan tersebut akan mendapatkan banyak kemudahan dalam 

akses ekonomi dan bisnis, akses pasar, dan akses pembiayaan dalam jangka 

panjang. Di sisi lain, pangsa pasar dan penjualan perusahaan akan meningkat 

pesat. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan akan menghasilkan kenaikan 

laba yang berkelanjutan. Kenaikan laba tersebut akan meningkatkan nilai aset 

dan nilai ekuitas pemilik atau nilai aset bersih perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




