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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunkan untuk memberikan gambaran data yang 

digunakan dalam penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, nilai maksimum, dan 

nilai minimum data. Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif 

pada penelitian ini dengan menggunakan data yang telah normal. Terdapat dua 

model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Model 1 digunakan untuk 

melihat bagaimana pengaruh kebijakan dividen tunai perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Kemudian model 2 digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh 

besarnya dividen tunai yang dibayarkan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 terdapat total 128 perusahaan yang memenuhi 

kriteria untuk regresi model 1. Namun ternyata dari 128 data tersebut, masih 

terdapat data yang tidak lolos uji asumsi klasik sehingga perlu dilakukannya 

penghapusan data yang bersifat outlier. Untuk model regresi 2 terdapat 59 data 

namun tidak lolos uji asumsi klasik sehingga perlu dilakukan penghapusan data 

yang bersifat outlier. 

Data yang  lolos uji asumsi klasik untuk pengujian hipotesis regresi model 1 

sebanyak 78 perusahaan. Data yang lolos uji asumsi klasik untuk regresi model 2 

adalah sebanyak 46 perusahaan. Berikut adalah  hasil analisis statistik deskriptif: 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PROFITABILITAS 78 -.05 .35 .0860 .07028 

LIKUIDITAS 78 .03 4.41 .5845 .73172 

LEVERAGE 78 .08 .65 .3687 .13914 

NILAI PERUSAHAAN 78 .15 2.99 1.1377 .64615 

Valid N (listwise) 78     

4.1.1 Model Regresi 1 

Model 1 menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Hasil statistik deskriptif model 

regresi 1 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Model Regresi 1 

 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan BEP memiliki 

nilai minimum sebesar -0,05 dengan nilai maksimum sebesar 0,35 kemudian 

nilai rata-ratanya sebesar 0,0860 dan standar deviasinya sebesar 0,07028. Nilai 

rata-rata profitabilitas sebesar 0,0860 artinya setiap rupiah aset yang dimiliki 

perusahaan dapat menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar Rp 

0,0860.  

Variabel likuiditas yang diproksikan dengan menggunakan CR memiliki 

nilai minimum sebesar 0,03 dengan nilai maksimum sebesar 4,41, nilai rata-

ratanya sebesar 0,5845 dan standar deviasinya sebesar 0,73172. Nilai rata-rata 

likuiditas sebesar 0,5845 berarti setiap rupiah liabilitas jangka pendek 

ditanggung Rp 0,5845 kas lancar. 



41 
 

 
 

Variabel leverage yang diproksikan dengan menggunakan DAR memiliki 

nilai minimum sebesar 0,08 dengan nilai maksimum sebesar 0,65, nilai rata-rata 

yang dimiliki sebesar 0,3687 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,13914. Nilai 

rata-rata leverage sebesar 0,3687 yang berarti bahwa tiap rupiah aset perusahaan 

menjamin Rp 0,3687 hutang perusahaan. 

Variabel nilai perusahaan diproksikan dengan menggunakan PBV 

memiliki nilai minimum sebesar 0,15 dengan nilai maksimum  sebesar 2,99, 

nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 1,1377 dan nilai standar deviasinya 0,64615. 

Nilai rata-rata nilai perusahaan sebesar 1,1377 berarti bahwa nilai pasar saham 

perusahaan lebih besar 1,1377 kali dari nilai bukunya. 

Tabel 4.2 

Frekuensi Kebijakan Dividen Model Regresi 1 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Tabel 4.2 menunjukkan frekuensi variabel kebijakan dividen pada 

penelitian ini. Kebijakan dividen pada model pertama dijadikan sebagai variabel 

dummy. Berdasar tabel frekuensi diatas diketahui bahwa dari 78 sampel 

perusahaan properti terdapat 49 perusahaan dengan persentase 62,8% yang tidak 

membayarkan dividennya dan ada 29 perusahaan dengan persentase 37,2% yang 

membayarkan dividennya. 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PROFITABILITAS 46 .02 .19 .0925 .03480 

LIKUIDITAS 46 .05 1.36 .4709 .29087 

LEVERAGE 46 .22 .66 .4749 .10968 

DIVIDEN 46 .02 1.24 .2059 .20742 

NILAI PERUSAHAAN 46 .31 3.66 1.4624 .80516 

Valid N (listwise) 46     

 

4.1.2 Model Regresi 2 

Model 2 menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen pada penelitian 

ini hanyalah perusahaan yang membayarkan dividennya. Hasil statistik 

deskriptif model regresi 2 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Model Regresi 2 

 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Berdasar tabel statistik deskriptif diatas diketahui bahwa variabel 

profitabilitas yang diproksikan dengan BEP memiliki nilai minimal sebesar 0,02 

dengan nilai maksimum sebesar 0,19. Nilai rata-rata variabel profitabilitas 

adalah sebesar 0,0925 dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,03480. Nilai 

rata-rata sebesar 0,0925 berarti bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki 

perusahaan dapat menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar Rp 

0,0925. 

Variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR memiliki nilai minimal 

sebesar 0,05 dengan nilai maksimum sebesar 1,36. Nilai rata-rata variabel ini 

adalah sebesar 0,4709 dan nilai standar deviasinya adalah 0,29087. Nilai rata-
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rata variabel likuiditas sebesar 0,4709 berarti bahwa setiap rupiah liabilitas 

jangka pendek ditanggung  kas perusahaan sebesar Rp 0,4709. 

Variabel leverage yang dihitung dengan menggunakan DAR memiliki nilai 

minimal sebesar 0,22 dengan nilai maksimum sebesar 0,66. Nilai rata-rata 

variabel ini adalah sebesar 0,4749 dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 

0,10968. Nilai rata-rata sebesar 0,4749 berarti bahwa tiap rupiah aset perusahaan 

menjamin hutang perusahaan sebesar Rp 0,4749. 

Variabel kebijakan dividen diproksikan dengan menggunakan DPR 

memiliki nilai minimum sebesar 0,02 dengan nilai maksimum sebesar 1,24. 

Nilai rata-rata variabel ini adalah sebesar 0,2059 dan standar deviasinya adalah 

sebesar 0,20742. Nilai rata-rata sebesar 0,2059 berarti bahwa dividen yang 

dibagikan perusahaan pada sampel penelitian ini rata-rata adalah sebesar Rp 

0,2059 perlembar saham. 

Variabel nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan proksi PBV 

memiliki nilai minimum sebesar 0,31 dan nilai maksimumnya sebesar 3,66. 

Nilai rata-rata variabel ini adalah sebesar 1,4624 dan standar deviasinya adalah 

sebesar 0,80516. Nilai rata-rata sebesar 1,4624 berarti bahwa nilai pasar saham 

perusahaan lebih besar 1,4624 dari nilai bukunya. 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik harus dilakukan sebelum melakukan analisis regresi. Hal ini 

dikarenakan dengan melakukan uji asumsi klasik maka bias yang terjadi pada 

model regresi dapat dihindari. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian 
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ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi.  

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat dan mendeteksi apakah data yang 

digunakan dalam penelitian merupakan data yang empirik yang memenuhi 

hakikat naturalistik (Muniarti, dkk. 2013). Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunkan kolmogorov-smirnov. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas 

lebih besar dari signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.  

Tabel 4.4 

Tabel Uji Normalitas Model 1 (Data tidak normal) 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya sebesar 

0,000 sehingga data regresi model 1 belum terdistribusi secara normal karena 

nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga perlu dilakukan penghapusan 

data yang bersifat outlier. 

Tabel 4.5 

Tabel Uji Normalitas Model 1 (Data normal) 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.5 setelah dilakukan penghapusan data outlier 

sebanyak 50 data, nilai signifikansi kolmogorov-smirnov  menjadi sebesar 0,078 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data regresi model 1 telah terdistribusi 

dengan normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 

Tabel 4.6 

Tabel Uji Normalitas Model 2 (Data tidak normal) 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa nilai signifikansi model 2 sebesar 0,000 

sehingga data regresi model 2 belum terdistribusi secara normal karena nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga perlu dilakukan penghapusan data 

yang bersifat outlier. 

Tabel 4.7 

Tabel Uji Normalitas Model 2 (Data normal) 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Setelah dilakukan penghapusan data outlier sebanyak 13 data dapat dilihat 

pada tabel 4.7 bahwa nilai signifikansi kolmogorov-smirnov model 2 adalah 

sebesar 0,200 sehingga dapat disimpulkan data regresi model 2 lebih besar dari 

0,05 sehingga data terdistribusi secara normal. 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.117 .184  -.638 .525   

PROFITABILITAS 2.093 .748 .228 2.796 .007 .934 1.070 

LIKUIDITAS .214 .077 .242 2.787 .007 .819 1.221 

LEVERAGE 2.143 .455 .461 4.709 .000 .645 1.551 

DIVIDEN .429 .123 .323 3.494 .001 .724 1.382 

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan 

antara variabel bebas pada model regresi berganda. Multikolinearitas 

menyebabkan regresi menjadi tidak efisien (Muniarti, dkk. 2013). Pengujian 

menggunakan tolerance value dan VIF. Jika nilai tolerance > 1 dan nilai VIF < 

10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.8 

Tabel Uji Multikolinearitas Model 1 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai tolerance masing-masing 

variabel independen tidak ada yang > 1 dan nilai VIF tidak ada yang > 10 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian 1 bebas dari masalah 

multikolinearitas. 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.569 .394  -3.980 .000   

PROFITABILITAS 11.727 2.180 .507 5.379 .000 .920 1.087 

LIKUIDITAS .932 .261 .337 3.564 .001 .916 1.092 

LEVERAGE 2.477 .687 .337 3.607 .001 .933 1.071 

DIVIDEN 1.610 .364 .415 4.419 .000 .927 1.079 

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

Tabel 4.9 

Tabel Uji Multikolinearitas Model 2 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa nilai tolerance masing-masing variabel 

independen tidak ada yang > 1 dan nilai VIF tidak ada yang > 10. Hal ini berarti 

bahwa model penelitian 2 terbebas dari masalah multikolinearitas. 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

keragaman error yang sama. Uji ini menggunakan uji glesjer yang dilakukan 

dengan cara meregresi variabel independen terhadap nilai absolut residual. Data 

dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi masing-masing 

variabel independen  lebih besar dari α = 0.05 (Muniarti, dkk. 2013). 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .232 .094  2.452 .017 

PROFITABILITAS -.347 .385 -.105 -.900 .371 

LIKUIDITAS .059 .040 .187 1.503 .137 

LEVERAGE .456 .234 .273 1.947 .055 

DIVIDEN -.107 .063 -.224 -1.693 .095 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.096 .232  -.414 .681 

PROFITABILITAS .484 1.282 .058 .378 .708 

LIKUIDITAS .100 .154 .101 .652 .518 

LEVERAGE .759 .404 .289 1.879 .067 

DIVIDEN .029 .214 .021 .138 .891 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

Tabel 4.10 

Tabel Uji Heteroskedastisitas Model 1 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Hasil pengujian Heteroskedastisitas pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi 1 bebas dari adanya heteroskedastisitas. 

Tabel 4.11 

Tabel Uji Heteroskedastisitas Model 2 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Hasil pengujian heteroskedastisitas untuk model regresi 2 dapat dilihat 

pada tabel 4.11 Diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih 

dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi 2 bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .740
a
 .548 .523 .44623 1.889 

a. Predictors: (Constant), DIVIDEN, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, LEVERAGE 

b. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .816
a
 .665 .633 .48809 1.800 

a. Predictors: (Constant), DIVIDEN, LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS 

b. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

 

4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antar 

observasi pada satu variabel. Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Durbin-Watson. Data dikatakan bebas autokorelasi jika 

nilai d (dw) hasil regresi berada diantara dU dan 4- dU 

Tabel 4.12 

Tabel Uji Autokorelasi Model 1 

 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan jumlah 

variabel independen sebesar 4 dan jumlah data observasi model 1 sebesar 78, 

maka nilai dU, dL, dan 4- dU berturut-turut sebesar 1,7415, 1,5265, dan 2,2585. 

Hasil pengujian autokorelasi model 1 menunjukkan nilai dw sebesar 1,889 

berada diantara nilai dU dan 4- dU sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi 

Tabel 4.13 

Tabel Uji Autokorelasi Model 2 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .740
a
 .548 .523 .44623 

a. Predictors: (Constant), DIVIDEN, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, 

LEVERAGE 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan jumlah 

variabel independen sebesar 4 dan jumlah data observasi model 2 sebesar 46, 

maka nilai dU, dL, dan 4- dU berturut-turut sebesar 1,7201, 1,3448, dan 2,2799. 

Hasil pengujian autokorelasi model 2 pada tabel 4.13 menunjukkan nilai dw 

sebesar 1,800 berada diantara nilai dU dan 4- dU sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi 

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunaan uji regresi linier berganda 

untuk melihat pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan. 

4.3.1 Model Regresi 1 

Tabel 4.14 

Koefisien Determinasi Model Regresi 1 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Tabel 4.14 menunjukkan besar adjusted R square 0,523 yang berarti 

bahwa 52,3% variabel Nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Kebijakan Dividen. Sedangkan sisanya 

sebesar 47,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.613 4 4.403 22.114 .000
b
 

Residual 14.536 73 .199   

Total 32.149 77    

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

b. Predictors: (Constant), DIVIDEN, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, LEVERAGE 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .816
a
 .665 .633 .48809 

a. Predictors: (Constant), DIVIDEN, LIKUIDITAS, LEVERAGE, 

PROFITABILITAS 

 

Tabel 4.15 

Uji Signifikansi Model Regresi 1 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil uji ANOVA diperoleh nilai hitung 

sebesar 22,114 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa 

model regresi 1 dapat digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan 

dikarenakan tingkat signfikansinya lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah 

ditetapkan sebesar 0,05. Dengan kata lain profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

kebijakan dividen bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan. 

4.3.2 Model Regresi 2 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi Model Regresi 2 

 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Tabel 4.16 menunjukkan besar adjusted R square 0,633 yang berarti 

bahwa 63,3% variabel Nilai Perusahaan dijelaskan oleh variabel Profitabilitas, 
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Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19.405 4 4.851 20.364 .000
b
 

Residual 9.767 41 .238   

Total 29.173 45    

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

b. Predictors: (Constant), DIVIDEN, LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS 

 

Likuiditas, Leverage, dan Kebijakan Dividen. Sedangkan sisanya sebesar 36,7% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Tabel 4.17 

Uji Signifikansi Model Regresi 2 

 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa hasil uji ANOVA diperoleh nilai hitung 

sebesar 20,364 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa 

model regresi 2 dapat digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan 

dikarenakan tingkat signfikansinya lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah 

ditetapkan sebesar 0,05. Dengan kata lain profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

kebijakan dividen bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan. 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.117 .184  -.638 .525 

PROFITABILITAS 2.093 .748 .228 2.796 .007 

LIKUIDITAS .214 .077 .242 2.787 .007 

LEVERAGE 2.143 .455 .461 4.709 .000 

DIVIDEN .429 .123 .323 3.494 .001 

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.569 .394  -3.980 .000 

PROFITABILITAS 11.727 2.180 .507 5.379 .000 

LIKUIDITAS .932 .261 .337 3.564 .001 

LEVERAGE 2.477 .687 .337 3.607 .001 

DIVIDEN 1.610 .364 .415 4.419 .000 

a. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN 

 

4.3.3 Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.18 

Pengujian Model Regresi 1 (H1 sampai H4a) 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Tabel 4.18 menunjukkan uji regresi model 1 yang digunakan untuk 

melihat hubungan profitabilitas, likuiditas, leverage, dan kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen pada model 1 berdasarkan pada 

tindakan perusahaan dalam membayarkan atau tidak membayarkan dividen 

tunainya. 

Tabel 4.19 

Pengujian Model Regresi 2 (H4b) 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
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Tabel 4.19 menunjukkan uji regresi model 2 yang digunakan untuk 

melihat hubungan profitabilitas, likuiditas, leverage, dan kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen pada model 2 berdasarkan pada 

besaran dividen tunai perlembar saham yang dibayarkan perusahaan kepada para 

pemegang saham. 

Berdasarkan tabel 4.18 dan tabel 4.19 dapat diketahui hasil uji H1 sampai 

H4a dan H4b. Berikut adalah penjelasan mengenai hasil pengujian hipotesis 

tersebut: 

4.3.3.1 Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Hasil uji hipotesis model 1 pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel 

Profitabilitas memiliki nilai beta sebesar 2,093 dengan nilai t hitung sebesar 

2,796 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,007. Nilai signifikansi berada di 

bawah nilai α dan koefisien betanya 2,093 berarti dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dengan demikian maka H1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Gultom 

(2013), Abdillah (2014), Ernawati (2015), Pasaribu (2016), dan Suwardika 

(2017) yang berkesimpulan bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Profitabilitas berpengaruh positif dan signfikan terhadap nilai perusahaan 

dikarenakan dengan semakin besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan 

memberi kesan positif dimata investor. Perusahaan dengan tingkat kemampuan 

dalam menghasilkan laba yang tinggi juga akan memiliki prospek yang baik 
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sehingga akan memberi sinyal kepada investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan. Hal ini didukung oleh Nofrita (2013) yang menyatakan bahwa 

semakin baik pertumbuhan profitabilitas sebuah perusahaan maka dapat 

dikatakan prospek perusahaan kedepannya juga akan semakin baik sehingga 

nilai perusahaan akan dinilai semakin baik pula oleh investor. 

4.3.3.2 Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Hasil uji hipotesis dari tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel likuiditas 

memiliki nilai beta sebesar 0,214 dengan nilai t hitung sebesar 2,787 dan tingkat 

signifikansinya sebesar 0,007. Nilai signifikansi berada di bawah α dan koefisien 

betanya sebesar 0,214 berarti dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian maka H2 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aisyah 

(2014), Lestari (2015), Putra (2016), Deli (2017), dan Yuslirizal (2017) yang 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

dikarenakan dengan semakin likuid perusahaan maka semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya sehingga 

risiko yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil. Dengan tingkat risiko 

yang kecil maka investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya 

diperusahaan sehingga nilai perusahaan akan naik. Tingkat likuiditas yang tinggi 

menurut Jantana (2012) mengindikasikan bahwa kesempatan tumbuh perusahaan 
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cenderung tinggi. Hal ini didukung oleh Deli (2017) yang menyatakan bahwa 

tingkat likuiditas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan investor dan akan 

memberi perusahaan kesempatan untuk berkembang sehingga nilai perusahaan 

akan meningkat. 

4.3.3.3 Leverage berpengaruh positif dan siginifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil uji hipotesis dari tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel leverage 

memiliki nilai beta sebesar 2,143 dengan nilai t hitung sebesar 4,709 dan tingkat 

signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi berada di bawah α dan koefisien 

betanya sebesar 2,143  berarti dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian maka H3 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jantana (2012), Abidin (2014), Syahadatina (2015), Prastuti dan Sudhiarta 

(2016), dan Febriana (2016) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena 

penggunaan hutang dianggap menjadi sinyal positif yang dapat menarik minat 

investor untuk menanamkan sahamnya diperusahaan. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan Hamidy (2014) bahwa penggunaan hutang dapat menjadi sinyal yang 

dapat lebih dipercaya karena dengan menggunakan hutang maka investor akan 

memandang bahwa perusahaan yakin dengan prospek perusahaan itu sendiri 

dimasa yang akan datang. 
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4.3.3.4 Kebijakan dividen tunai berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

Hasil uji hipotesis dari tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel kebijakan 

dividen pada model 1 memiliki nilai beta sebesar 0,429 dengan nilai t hitung 

sebesar 3,494 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,001. Nilai signifikansi 

berada di bawah α dan koefisien betanya 0,429 berarti dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dengan demikian maka H4a diterima. 

Dalam penelitian ini juga diteliti mengenai pengaruh besaran dividen 

tunai yang dibagikan terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Hasil uji hipotesis 

dari tabel 4.19 menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen pada model 2 

memiliki nilai beta sebesar 1,610 dengan nilai t hitung sebesar 4,419 dan tingkat 

signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi berada di bawah α dan koefisien 

betanya 1,610 berarti dapat disimpulkan bahwa besarnya dividen tunai yang 

dibagikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian maka H4b diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fenandar (2012), Yuniarti (2015), Sitepu (2015), Mahpudin (2016) dan Senata 

(2016) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan karena menurut teori bird in the hand, 

investor lebih menghargai mendapatkan dividen daripada keuntungan modal 
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mereka karena pendapatan  yang diperoleh dari dividen menurut investor lebih 

pasti daripada pendapatan capital gain (Brigham: 2001).  

Kebijakan dividen tunai menurut Puspitaningtyas (2017) juga 

mengandung sinyal terkait dengan prospek perusahaan kedepannya Oleh karena 

hal tersebut, semakin besar dividen yang dibagikan oleh perusahaan maka akan 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan sehingga 

nilai perusahaan akan ikut meningkat. Hal ini didukung oleh Prastuti dan 

Sudhiarta (2016) yang menyatakan bahwa anggapan pasar terhadap peningatan 

dividen merupakan sinyal terhadap adanya peningkatan kinerja perusahaan pada 

saat sekarang atau dimasa yang akan datang. 
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