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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

  Pada bagian ini akan membahas tentang statistik deskriptif pada 

penelitian yang telah dilakukan. Dari data awal yang telah dikumpulkan dari 

prusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI dan memenuhi kriteria berjumlah 

298, dan ternyata terdapat banyak data yang tidak normal dan akhirnya data 

normal menjadi berjumlah 108. 

Tabel 4.1 

Staistik deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 108 ,22785 ,54430 ,3319269 ,07536217 

SIZE 108 25,61948 33,19881 28,2772055 1,54795269 

DER 108 ,09554 5,20584 ,9396111 ,73807646 

ROE 108 -,37131 ,57126 ,0863426 ,15281228 

PBV 108 ,00013 1,82789 ,5094979 ,35479533 

Valid N (listwise) 108     

Sumber: Data yang diolah, 2019 

Keterangan: 
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CSR = Corporate Sosial Responbility 

SIZE = Log (Total Aset) 

DER = Debt Equity Ratio 

ROE = Return on Equity 

PBV = Per Book Value 

  Untuk variabel CSR yang dihitung dengan indeks 79 point maka nilai 

minimum yang didapat  0,22785 itu adalah perusahaan LPIN (PT Multi Prima 

Sejahtera Tbk) 2015, nilai maksimum yang didapat 0,54430 itu adalah 

perusahaan UNIT (PT Nusantara Inti Corpora Tbk) 2017 lalu untuk standar 

deviasi 0,07536217 dan rata-ratanya sebesar 0,3319269. Jadi jumlah 

pengungkapan item CSR yang dilakukan perusahaan mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 0,3319269 dari total 79 item pengungkap. Melihat dari nilai standar 

deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata artinya tingkat variasi datanya 

rendah. 

  Variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang dihitung dengan LOGn total 

aset  Nilai minimum untuk ukuran perusahaan yaitu 25,61948 itu adalah 

perusahaan KICI (PT Kedaung Indah Can Tbk) 2015, nilai maksimumnya 

33,19881 itu adalah perusahaan ASII (PT Astra International) 2016 sementara 

standar deviasinya adalah 1,54795269 dan rata-ratanya adalah 28,2772055. 

Artinya rata-rata dari sampel memiliki kenaikan aset sebesar 28,2772055. Dari 

nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata maka artinya adalah 

tingkat variasi datanya rendah. 

  Variabel struktur modal (DER) yang dihitung dengan total hutang dibagi 

total modal  memliki nilai minimum 0,09554 itu adalah perusahaan TRST (PT 
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Trias Sentosa Tbk) 2017 dan nilai maksimum 5,20584 itu adalah perusahaan 

MLIA (PT Lippo Securities Tbk) 2015 sementara nilai standar deviasi 

0,73807646 dan rata-ratanya 0,9396111. Dari nilai standar deviasi yang lebih 

rendah dari nilai rata-rata maka artinya adalah tingkat variasi datanya rendah. 

Rata-rata variabel ini adalah sebesar 0,9396111 yang menunjukkan bahwa setiap 

Rp 1 ekuitas yang dimiliki perusahaan digunakan untuk membiayai 0,9396111 

kewajiban perusahaan.  

  Untuk profitabilitas (ROE) yang dihitung dengan laba bersih dibagi 

ekuitas memiliki nilai minimum -0,37131 itu adalah perusahaan SIPD (PT Sierad 

Produce Tbk) 2015 nilai maksimum 0,57126 itu adalah perusahaan SKLT (PT 

Sekar Laut Tbk) 2016 dan nilai standar deviasinya adalah 0,15281228 sedangkan 

rata-ratanya yaitu sebesar 0,0863426. Dari nilai standar deviasi yang lebih rendah 

dari nilai rata-rata maka artinya adalah tingkat variasi datanya rendah. Rata-rata 

variabel ini adalah sebesar 0,04195474 yang mencerminkan bahwa setiap Rp 1 

modal yang ditanamkan, maka pemegang saham akan mendapatkan 

pengembalian laba bersih sebesar Rp 0,0863426.  

  Dan variabel nilai perusahaan (PBV) yang dihitung dengan harga saham 

(close price) dibagi nilai buku memiliki nilai minimum 0,00013 itu adalah 

perusahaan ULTJ (PT Ultrajaya Milk Industri & Trading Company) 2016, nilai 

maksimumnya adalah sebesar 1,82789 itu adalah perusahaan UNIT (PT 

Nusantara Inti Corpora Tbk) 2017 dan nilai standar deviasinya sebessar 

0,35479533 Dari nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata maka 

artinya adalah tingkat variasi datanya rendah sedangkan nilai rata-rata sebesar 

0,5094979. Artinya PBV yang baik apabila nilainya lebih besar dari 1, artinya 

harga saham (harga pasarannya) yang diperdagangkan di atas nilai buku saham 
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tersebut. Akan tetapi rata-rata nilai perusahaan dalam penelitian ini sebesar 

0,5094979, artinya harga saham (harga pasarannya) yang diperdagangkan di 

bawah nilai buku saham tersebut. 

 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa uji. Uji 

asumsi klasik dilakukan dengan tujuan supaya hasil regresi tidak bias atau bebas 

dari error. 

4.2.1  Uji Normalitas 

  Penelitian ini dilakukan menggunakan uji kolmogrov smirnov yang 

mengalurkan output dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Awal 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,426 298 ,000 ,136 298 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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  Dapat dilihat dari tabel diatas (tabel 4.2) uji normalitas yang ditunjukan 

dengan nilai signifikansi kolmogrov smirnov sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya 

data tidak normal. Maka dilakukan penghilangan data tidak normal atau outlier 

dengan hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Akhir 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,081 108 ,077 ,962 108 ,004 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

  Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas setelah normal (akhir) dengan melihat tabel 

kolmogrov smirnov terlihat sig. Sebesar 0,077 > 0,050 dapat dikatakan data pada 

akhir normalitas penelitian ini normal. 
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4.2.2.  Uji Multikoliniearitas 

  Uji multikolinieritas yaitu uji untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengindikasi terjadi 

multikolinieritas dilihat dari nilai VIF (Variance Inflaction Factor) dan Tolerance. 

Jika nilai VIF < 10 Dan Tolerance > 0,1. Berikut ini adalah hasilnya : 

 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil pengujian multikoliniearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CSR ,949 1,054 

SIZE ,786 1,273 

ROE ,886 1,128 

Ln_DER ,813 1,230 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
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  Tabel 4.4 dapat diketahui hasil dari pengujian untuk multikolinieritas 

memiliki nilai tolerance untuk masing-masing variabel independen  > 0,1 dan 

untuk nilai VIF < 10 sehingga dikatakan tidak terjadi atau bebas dari 

multikolinieritas. 

4.2.3. Uji Autokorelasi  

  Uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengindikasi ada atau terjadinya 

autokorelasi dalam suatu model regresi dengan uji Durbin Watson (DW). Maka 

didapat output sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.5. 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,238a ,057 ,020 ,08911 2,045 

a. Predictors: (Constant), Ln_DER, CSR, ROE, SIZE 

b. Dependent Variable: ABS_RES 
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Berdasarkan tabel 4.5. diatas dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

untuk autokorelasi sebesar 2,091 berada diantara 1,7637 dan 2,2363 artinya tidak 

terjadi atau bebas autokorelasi pada penelitian ini. 

 

4.2.4. Uji Heterokedastisitas 

  Pada bagian ini membahas mengenai uji heteroskedatisitas. Penelitian ini 

untuk mengindikasikan heteroskedastisitas pada data yaitu dengan digunakanya 

uji heterokedastisitas. 
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Tabel 4.6. 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,171 ,165  1,035 ,303 

CSR ,052 ,116 ,043 ,444 ,658 

SIZE -,001 ,006 -,016 -,149 ,882 

DER -,029 ,013 -,236 -2,263 ,026 

ROE ,045 ,059 ,076 ,756 ,451 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 Berdasarkan tabel 4.6 variabel DER belom lolos uji heterokedastisitas maka dari 

itu perlu dilakukan pengobatan dengan mentransform variabel DER kebentuk Ln 

(murniati dkk, 2013). Maka diperoleh hasil sebagai berikut 
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Tabel 4.7. 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,153 ,174  ,877 ,383 

CSR ,055 ,117 ,046 ,472 ,638 

SIZE -,002 ,006 -,027 -,248 ,805 

ROE ,052 ,060 ,088 ,863 ,390 

Ln_DER -,021 ,011 -,192 -1,812 ,073 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

  Berdasarkan tabel 4.7. dapat dilihat hasil pengujian heterokedastisitas 

masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 

(sig>0,05) sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. 
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4.3 Pengujian Model Fit 

Tabel 4.8. 

Hasil Uji Model Fit 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,385 4 2,596 86,711 ,000b 

Residual 3,084 103 ,030   

Total 13,469 107    

a. Dependent Variable: PBV 

b. Predictors: (Constant), Ln_DER, CSR, ROE, SIZE 

 

 

Dari tabel dapat diketahui bahwa niali sig. F = 0,000 < 0.05 maka dapat dinyatakan 

bahwa model fit atau dalam variabel independen ini dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel dependen. 
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4.4 Pengujian Koefisien Determinasi 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,878a ,771 ,762 ,17303695 

a. Predictors: (Constant), Ln_DER, CSR, ROE, SIZE 

 

  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 

0,878 artinya variabel independenmempengaruhi dependen sebesar 87,8% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 12,2%. 

 

 

4.5 Uji Hipotesis Secara Parsial 

  Setelah uji diatas dilakukan tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis 

untuk mengindikasikan seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel 

depnden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil output 

yang dikeluarkan: 
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Tabel 4.10. 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Coefficientsa  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Diterima 

atau 

ditolak 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,521 ,338  4,496 ,000  

CSR 4,119 ,228 ,875 18,076 ,000 Diterima 

SIZE -,082 ,012 -,359 -6,756 ,000 Ditolak 

ROE -,269 ,116 -,116 -2,316 ,023 Ditolak 

Ln_DER ,070 ,022 ,164 3,138 ,002 Ditolak 

a. Dependent Variable: PBV  

 

  Dari tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi t variabel CSR sebesar 0,000 < 

0,05 dengan nilai koefisien beta 4,119 artinya hipotesis 1 penelitian ini diterima. 

CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan: hal ini sependapat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tjipto dan Juniarti (2016), menyatakan bahwa 

corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Dan  penelitian dari Ayu K.  et.al (2016) yang menyatakan bahwa corporate 

social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. CSR 
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dilakukan untuk sebagai pemenuhan kewajiban dan memperhatikan kualitasnya, 

sehingga CSR salah satu faktor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Semakin tinggi nilai CSR maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal 

ini disebabkan oleh semakin banyak item yang diungkapkan oleh perusahaan 

maka semakin besar aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan. Sehingga 

perusahaan yang mengungkapkan CSR yang lebih banyak akan memberikan 

dampak positif yaitu akan meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan para 

shareholder. 

  Dari tabel 4.9. diketahui bahwa nilai signifikansi t variabel ukuran 

perusahaan dengan Ln size sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien beta -

0,082 artinya hipotesis 2 pada penelitian ini ditolak. Size berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan: ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Riza B. dan Abdul M. (2014) membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan juga penelitian 

dari Tjipto dan Juniarti (2016), menyatakan bahwa size berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Penilaian suatu perusahaan baik atau tidaknya tidak selalu dilihat dari 

seberapa besar aset perusahaan tetapi juga melihat dari bagaimana perusahaan 

mengelola aset, piutang, utang serta modal tersebut. Ukuran Perusahaan dinilai 

dari total aset yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Semakin 

besar perusahaan maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 

operasionalnya.  

  Dari tabel 4.9. diketahui bahwa nilai sinifikansi t pada variabel struktur 

modal yang dihitung dengan proksi DER sebesar 0,002 < 0,05 dengan nilai 
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koefisien beta 0,070 yang artinya hipotesis 3 pada penelitian ini ditolak: DER 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak sependapat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Khumairoh, et al. (2016) membuktikan bahwa 

struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjipto dan Juniarti (2016) 

yang menyatakan bahwa struktur ,modal (DER) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hutang tidak hanya dibayar atau dilunasi 

menggunakan ekuitas tetapi bisa juga dibayar dari dengan menjual asetnya. 

  Semakin tinggi DER maka semakin tinggi juga nilai hutang nya,dengan 

hutang yang besar dimana hutang dapat dijadikan modal untuk memutar kegiatan 

perusahaan untuk mendapatkan laba yang nantinya akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

  Dari tabel 4.9. diketahui  bahwa nilai signifikansi t pada variabel 

profitabilitas (ROE) 0,023 < 0,05 dengan nilai koefisien beta -0,269 yang artinya 

hipotesis 4 pada penelitian ditolak: ROE berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hargiansyah (2015) menyimpulkan bahwa faktor profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ridho R et.al (2018) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. profit yang tinggi 

belum tentu memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik harus melihat 

dari seberapa besar hutang dan aset yang dimiliki sehingga belom tentu 

meningkatkan nilai perusahaan dan memicu investor untuk ikut meningkatkan 

permintaan saham. 



48 

 

  Pada penelitian ini ROE berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini menyatakan bahwa manajemen perusahaan tidak berhasil meningkatkan 

nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan yang tidak sesuai dengan tujuan 

manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk itu 

perusahaan harus mengoreksi kembali prospek kegiatan yang dijalankan 

perusahaan agar lebih produktif,sehingga para pemegang saham akan merasakan 

keuntungan yang lebih besar dari biaya modalnnya. 

 

 


