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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dapat meberikan gambaran mengenai deskripsi suatu 

data yang berkaitan dengan nilai minimal (minimum), nilai maksimal 

(maksimum), nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Statistik deskriptif 

mengenai penelitian “Analisis Pengarh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Industri Farmasi yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016” dapat terlihat dari tabel berikut : 

 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 47 1.262 10.250 3.55964 1.969705 

DER 47 .071 70.830 2.84411 10.903232 

ROE 47 -1.170 1.381 .16417 .326386 

PBV 47 .264 10.040 3.07857 2.709015 

Valid N (listwise) 47     

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

  

Berdasarkan data statistik deskriptif variabel penelitian pada tabel 4.1, 

maka dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

1. CR (current ratio) memiliki nilai minimum 1,262 dan nilai maksimum 

10,250. Hal ini menunjukkan bahwa current ratio terendah pada 
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perusahaan sampel sebesar 1,262 yaitu PT Indofarma Tbk pada tahun 

2015. Sedangkan, current ratio tertinggi pada perusahaan sampel sebesar 

10,250 yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 

2014. Rata-rata nilai current ratio sebesar 3,55964 dan standar deviasinya 

sebesar 1,969705. 

2. DER (debt to equity ratio) memiliki nilai minimum 0,071 dan nilai 

maksimum 70,830. Hal ini menunjukkan bahwa debt to equity ratio 

terendah pada perusahaan sampel sebesar 0,071 PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2014. Sedangkan, debt to equity 

tertinggi pada perusahaan sampel sebesar 70,830 yaitu Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk pada tahun 2013. Rata-rata nilai debt to equity ratio 

sebesar 2,84411 dan standar deviasinya sebesar 10,903232. 

3. ROE (return on equity) memiliki nilai minimum -1,170 dan nilai 

maksimum 1,381. Hal ini menunjukkan bahwa return on equity terendah 

pada perusahaan sampel sebesar -1,170 yaitu Merck Sharp Dohme Pharma 

Tbk pada tahun 2013. Sedangkan, return on equity tertinggi pada 

perusahaan sampel sebesar 1,381 yaitu Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 

pada tahun 2015. Rata-rata nilai return on equity sebesar 0,16417 dan 

standar deviasinya sebesar 0,326386. 

4. PBV (price to book value) memiliki nilai minimum 0,264 dan nilai 

maksimum 10,040. Hal ini menunjukkan bahwa price to book value 

terendah pada perusahaan sampel sebesar 0,264 yaitu Taisho 

Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2014. Sedangkan, price to book 
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value tertinggi pada perusahaan sampel sebesar 10,040 yaitu PT Merck 

Sharp Dohme Pharma Tbk pada tahun 2013. Rata-rata nilai price to book 

value sebesar 3,07857 dan standar deviasinya sebesar 2,709015. 

 

4.2. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui estimator pada 

metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square/OLS) merupakan estimator 

linear tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias Estimator/BLUE). Berikut 

merupakan tahapan uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini : 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi, 

variabel dependen, dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Salah 

satu uji yang digunakan untuk uji normalitas data adalah dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Apabila pada uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Namun, jika pada uji 

Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 47 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.43751792 

Most Extreme Differences Absolute .174 

Positive .174 

Negative -.154 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.195 

Asymp. Sig. (2-tailed) .115 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov  

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,115. Artinya tingkat signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga semua variabel dalam penelitian ini 

berdistribusi secara normal.  

4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan kondisi yang terjadi bila terdapat dua 

variabel bebas atau lebih yang saling berkorelasi dalam sebuah model regresi 

(McClave, dkk, 2010). Multikolinearitas dapat diuji dengan mengidentifikasi 

besarnya Variance Inflation Factor (VIF) dan angka tolerance. Multikolineritas 

terjadi apabila besarnya Variance Inflation Factor (VIF) di atas angka 10 dan 

angka tolerance semakin mendekati angka 0. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.539 .831  3.057 .004   

CR .174 .191 .127 .913 .366 .979 1.021 

DER .070 .043 .282 1.643 .108 .642 1.559 

ROE -1.703 1.421 -.205 -1.199 .237 .642 1.557 

a. Dependent Variable: PBV       

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa berdasarkan hasil uji multikolinearitas tidak 

ada nilai Variance Inflation Factor (VIF) di atas angka 10 dan nilai tolerance 

yang semakin mendekati 0. Artinya, tidak terjadi multikolinearitas dalam 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dalam 

penelitian ini tidak saling berkolerasi dalam sebuah model regresi. 

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

penelitian terjadi suatu kondisi yang menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki varians dari kesalahan pengganggu yang tidak sama. Uji 

Glejser merupakan salah satu uji yang dapat dilakukan untuk mengukur 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi ketika nilai signifikansi dibawah 

0,05. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.545 .932  4.877 .000   

CR -.456 .218 -.299 -2.098 .042 .978 1.023 

DER -.074 .049 -.265 -1.516 .137 .648 1.544 

ROE -1.189 1.635 -.128 -.727 .471 .645 1.551 

a. Dependent Variable: ABS_RES      

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai hasil uji heteroskedastisitas terlihat bahwa 

terjadi masalah heteroskedastisitas pada variabel current ratio karena nilai 

signifikansi variabel current ratio sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05. Namun, 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada variabel Debt to Equity Ratio dan 

Return On Equity karena nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih besar dari 

0,05. Nilai signifikansi variabel Debt to Equity Ratio yaitu 0,137 lebih besar dari 

0,05 dan nilai signifikansi variabel Return On Equity yaitu 0,471 lebih besar dari 

0,05.  

Setelah dilakukan peninjauan data, masalah heteroskedastisitas terjadi 

karena perbedaan data PT Indofarma Tbk pada tahun 2016 yang terlalu timpang 

dengan data-data pada perusahaan industri farmasi pada tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena harga saham PT Indofarma Tbk 

tahun 2016 naik sebesar 2.685% karena adanya kepemilikan saham PT Indofarma 

Tbk sebesar 6,45% oleh PT Asabri (Persero) yang merupakan perusahaan asuransi 
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milik negara yang mengelola dana asuransi pensiun aparat negara seperti 

TNI/Polri (Hardiyan, 2017).  

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Peninjauan Data 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.223 .479  4.641 .000   

CR -.087 .110 -.116 -.787 .435 .979 1.021 

DER -.026 .025 -.192 -1.054 .298 .642 1.559 

ROE .518 .820 .115 .632 .531 .642 1.557 

a. Dependent Variable: ABS_RES2      

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas setelah dilakukan 

peninjauan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal ini terlihat pada 

nilai signifikansi pada variabel current ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return On 

Equity yang lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi current ratio adalah 0,435 

lebih besar dari 0,05, nilai signifikansi Debt to Equity Ratio adalah 0,298 lebih 

besar dari 0,05, dan nilai Return On Equity  adalah 0,531 lebih besar dari 0,05.  

4.2.4. Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya 

(t-1) dalam sebuah model regresi linier (Widarjono, 2015). Pada penelitian ini, uji 

autokorelasi dilakukan dengan menggnakan uji run test. Apabila nilai signifikansi 

pada uji run test lebih kecil dari 0,05, maka terjadi autokorelasi. Sebaliknya, 
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apabila nilai signifikansi pada uji run test lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi 

masalah autokorelasi. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokolerasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.75880 

Cases < Test Value 23 

Cases >= Test Value 24 

Total Cases 47 

Number of Runs 26 

Z .298 

Asymp. Sig. (2-tailed) .766 

a. Median  

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa nilai signifikansi uji run test pada penelitian 

ini adalah lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,766. Maka, berdasarkan pada uji 

run test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokolerasi pada 

penelitian ini. 
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4.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengestimasi nilai variabel 

dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen (Algifari, 

2000). Persamaan regresi pada penelitian ini adalah : 

Y = a + b1.Current Ratio + b2.DER + b3.ROE + e 

Y = Nilai perusahaan 

a = konstanta 

b1-3 = koefisien regresi 

Current Ratio = Likuiditas (Current Ratio) 

DER = Leverage (DER) 

ROE = Profitabilitas (ROE) 

e = error 

 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.539 .831  3.057 .004   

CR .174 .191 .127 .913 .366 .979 1.021 

DER .070 .043 .282 1.643 .108 .642 1.559 

ROE -1.703 1.421 -.205 -1.199 .237 .642 1.557 

a. Dependent Variable: PBV       

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

Y = 2,539 + 0,174 Current Ratio + 0,070 DER – 1,703 ROE + e 
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Berdasarkan tabel 4.7, nilai signifikansi variabel Current Ratio adalah 

sebesar 0,366 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

likuiditas (Current Ratio) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri 

farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Maka, 

penelitian ini tidak sesuai dengan Theory The Cost of Illiquidity yang dipaparkan 

oleh Aswath Damodaran. Namun, penelitian ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Nurhayati (2013) dan Arif (2015) yang 

menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi keputusan 

investor dalam berivestasi, karena tingkat likuiditas perusahaan tidak dapat serta 

merta dijadikan tolak ukur untuk menilai perusahaan. Penyebabnya adalah 

terdapat berbagai persepsi investor dalam menilai suatu perusahaan yang tidak 

hanya mempertimbangkan likuiditas perusahaan saja.  

Tabel 4.8 Perubahan Likuiditas dan Nilai Perusahaan PT Indofarma Tbk 

Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Likuiditas 2,102 1,265 1,304 1,262 1,211 

Nilai Perusahaan 1,573 0,803 1,858 0,878 25,190 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

Tabel 4.8 mengenai perubahan likuiditas dan nilai Perusahaan PT 

Indofarma Tbk tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 merupakan salah satu 

contoh yang menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada tabel 4.8, terlihat bahwa ketika pada 

tahun 2016 terjadi penurunan likuiditas dari tahun 2015, nilai perusahaan PT 

Indofarma Tbk justru melonjak cukup tinggi. Penyebabnya adalah adanya 

kepemilikan saham PT Indofarma Tbk sebesar 6,45% oleh PT Asabri (Persero) 

yang merupakan perusahaan asuransi milik negara yang mengelola dana asuransi 

pensiun aparat negara. Kepemilikan saham PT Indofarma Tbk sebesar 6,45% oleh 

PT Asabri (Persero) tersebut direspon baik oleh investor sehingga mampu 

meningkatkan harga saham hingga 2,685% yang tentunya berpengaruh pada 

peningkatan nilai perusahaan PT Indofarma Tbk pada tahun 2016.  

Berdasarkan tabel 4.7, nilai signifikansi variabel DER adalah sebesar 0,108 

lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Leverage (DER) 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan ditolak. Berdasarkan tabel 4.7 

dapat disimpulkan bahwa Leverage (DER) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri farmasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hasil tersebut mendukung 

pendekatan Modigliani dan Miller yang berpendapat bahwa nilai perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh struktur modal. 

Tabel 4.9 Perubahan Leverage dan Nilai Perusahaan Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Leverage - 0,071 0,076 0,083 0,124 

Nilai Perusahaan - 3,473 3,175 2,828 3,999 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 
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Tabel 4.10 Perubahan Leverage dan Nilai Perusahaan Merck Sharp Dohme 

Pharma Tbk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Leverage 24,483 70,831 -31,037 13,977 4,947 

Nilai Perusahaan 6,508 10,047 -2,380 1,035 0,446 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2012 merupakan 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage paling rendah pada perusahaan 

industri farmasi Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai dengan tahun 

2016. Sedangkan, Merck Sharp Dohme Pharma Tbk pada tahun 2013 merupakan 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage paling tinggi pada perusahaan industri 

farmasi Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 

Walaupun Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki tingkat leverage 

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, 

tetapi nilai perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk lebih tinggi dari Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Bahkan pada tahun 2013 nilai perusahaan 

Merck Sharp Dohme Pharma Tbk merupakan nilai perusahaan tertinggi pada 

perusahaan industri farmasi Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016. Penyebabnya adalah pemegang saham utama perusahaan 

Merck Sharp Dohme Pharma Tbk adalah pihak asing sehingga harga saham 

perusahaan ini tetap tinggi walaupun memiliki masalah solvabilitas. Sedangkan 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang memiliki tingkat leverage 

paling rendah pada perusahaan industri farmasi Indonesia yang terdaftar di BEI 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 nilai perusahaannya justru lebih rendah 
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dari Merck Sharp Dohme Pharma Tbk karena harga saham Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk yang lebih rendah dari Merck Sharp Dohme Pharma 

Tbk. Berdasarkan tabel 4.9 dan tabel 4.10 yang menyajikan data perubahan 

leverage dan nilai perusahaan Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan 

Merck Sharp Dohme Pharma Tbk terlihat bahwa leverage sebagai bagian dari 

struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan..  

Berdasarkan tabel 4.7, signifikansi variabel ROE adalah sebesar 0,237 

lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis profitabilitas (ROE) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan ditolak. Berdasarkan tabel 4.7 dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas (ROE) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri farmasi yang terdaftar di BEI 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Maka, penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori signaling yang dipaparkan oleh Brigham dan Houston. Namun, penelitian ini 

didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moniaga (2013) dan 

Dewanto, dkk (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut hasil penelitian 

Moniaga (2013) dan Dewanto, dkk (2017), rasio profitabilitas bukan merupakan 

indikator yang penting bagi para investor sehingga rasio profitabilitas tidak secara 

langsung berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Tabel 4.11 Perubahan Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Profitabilitas -0,715 -1,171 1,424 1,381 0,575 

Nilai Perusahaan 6,508 10,047 -2,380 1,035 0,446 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali, 2018 

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa ketika perusahaan Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk memiliki tingkat profitabilitas yang paling rendah pada tahun 

2013 pada perusahaan industri farmasi Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2012 

sampai dengan tahun 2016, perusahaan ini justru memiliki nilai perusahaan 

tertinggi pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena walaupun tingkat 

profitabilitas perusahaan menurun bahkan mengalami kerugian, tetapi harga 

saham perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk tetap tinggi. Harga saham 

perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk yang tetap tinggi ketika terjadi 

penurunan tingkat profitabilitas perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan ini 

tetap mampu menjaga kestabilan harga sahamnya sehingga tidak mengakibatkan 

turunnya nilai perusahaan ketika perusahaan mengalami kerugian.  
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Gambar 4.1 Diagram Keterkaitan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan 

Return On Equity Terhadap Price to Book Value Perusahaan Farmasi Tahun 

2012 sampai dengan Tahun 2016 

 

Hasil penelitian ini didukung dengan Gambar 4.1 yang merupakan 

diagram keterkaitan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return On Equity 

terhadap Price to Book Value perusahaan farmasi tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016. Berdasarkan gambar 4.1, terlihat bahwa terjadi pola persebaran yang 

acak atau random antara Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return On 

Equity terhadap Price to Book Value. Pada Current Ratio yang rendah terdapat 

beragam pengaruhnya terhadap Price to Book Value. Price to Book Value tinggi 

ketika Current Ratio rendah, tetapi sebaliknya sebagian data menunjukkan ketika 

Current Ratio rendah Price to Book Value sebagian perusahaan justru rendah. Hal 

tersebut juga terjadi pada Debt to Equity Ratio, dan Return On Equity. Pola 
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persebaran yang acak atau random antara Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 

dan Return On Equity terhadap Price to Book Value tersebut menunjukkan bahwa 

pada perusahaan industri farmasi Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2012 

sampai dengan tahun 2016 likuiditas, leverage, dan profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

  


