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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dipakai untuk mengetahui gambaran umum data 

sampel penelitian, yang dilihat dari jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Berikut ini Tabel 4.1 

menunjukkan statistik deskriptif data tahun 2010 – 2015. 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 
Standard 

Deviation 

ROE 60 -0,7146 0,4310 0,146498 0,1538029 

DAR 60 0,2182 0,8403 0,476124 0,1701002 

CR 60 0,4040 10,6423 2,014662 1,6501162 

CGPI 60 0,6651 0,9118 0,813907 0,0633031 

PBVt0 60 0,4120 8,8456 2,575022 1,6680256 

PBVt+1 60 0,2565 4,8961 2,107963 1,1611265 

Valid N (listwise) 60     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui gambaran umum data variabel ROE, 

DAR, CR, CGPI, PBVt0, dan PBVt+1. Nilai N menunjukkan jumlah observasi, 

yaitu ada 60. ROE menunjukkan perbandingan antara laba bersih dan total 

ekuitas. Nilai minimum ROE pada periode pengamatan adalah sebesar -0,7146, 

sedangkan nilai maximum ROE yaitu 0,4310. Nilai mean ROE pada periode 

pengamatan adalah sebesar 0,146498, dengan standar deviasi ROE sebesar 

0,1538029. Nilai standar deviasi tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, yang 

menandakan bahwa pola sebaran data ROE pada pengamatan beragam. Pola 
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sebaran data ROE yang beragam terjadi karena perusahaan sampel tidak 

semuanya memiliki laba yang positif (untung), tetapi ada juga yang memiliki 

laba negatif (rugi). Selain itu tingkat ekuitas perusahaan sampel juga beragam. 

Rata-rata ROE sebesar 0,146498 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan 

mampu menghasilakan laba bersih 14,65% dari pengelolaan seluruh ekuitasnya. 

DAR menunjukkan perbandingan antara total utang dan total aset. Nilai 

minimum DAR pada periode pengamatan adalah sebesar 0,2182, sedangkan nilai 

maximum yaitu 0,8403. Nilai mean DAR pada periode pengamatan adalah 

sebesar 0,476124, dengan standar deviasi DAR sebesar 0,1701002. Rata-rata 

proporsi utang dalam total aset perusahaan sampel yaitu sebesar 47,61%. Aset 

perusahaan rata-rata 47,61% dibiayai dengan utang. Rata-rata tingkat DAR 

tersebut tergolong menengah, tidak terlalu tinggi atau pun tidak terlalu rendah. 

Deviasi dari nilai rata-rata untuk variabel DAR adalah 0,1701002, menandakan 

bahwa pola sebaran data DAR pada pengamatan tidak terlalu beragam.  

CR menunjukkan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. 

Nilai minimum CR pada periode pengamatan adalah sebesar 0,4040, sedangkan 

nilai maximum CR yaitu 10,6423. Nilai mean CR pada periode pengamatan 

adalah sebesar 2,014662, dengan standar deviasi CR sebesar 1,6501162. Rata-

rata nilai CR perusahaan sampel yaitu 2,01 > 1, yang berarti perusahaan masih 

mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. 

Perusahaan memiliki rata-rata aset lancar 2,01 kali lebih besar dari utang 

lancarnya. Deviasi dari nilai rata-rata untuk variabel CR adalah 1,6501162, 

menandakan bahwa pola sebaran data CR pada pengamatan cukup beragam.  
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CGPI mencerminkan tingkat penerapan tata kelola perusahaan. Nilai 

minimum CGPI pada periode pengamatan adalah sebesar 0,6651, sedangkan 

nilai maximum CGPI yaitu 0,9118. Nilai mean CGPI pada periode pengamatan 

adalah sebesar 0,813907, dengan standar deviasi CGPI sebesar 0,0633031. Rata-

rata CGPI perusahaan sampel dalam penelitian ini yaitu 81,39, yang termasuk 

dalam kategori perusahaan terpercaya (trusted company). Deviasi dari nilai rata-

rata untuk variabel CGPI sebesar 0,0633031 tergolong cukup kecil, 

menunjukkan pola sebaran data CGPI tidak terlalu beragam atau tingkat 

penerapan GCG pada perusahaan sampel hampir serupa.  

PBVt0 menunjukkan perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku 

perusahaan pada periode t0. Nilai minimum PBVt0 pada periode pengamatan 

adalah sebesar 0,4120, sedangkan nilai maximum PBVt0 yaitu 8,8456. Nilai 

mean PBVt0 pada periode pengamatan adalah sebesar 2,575022, dengan standar 

deviasi PBVt0 sebesar 1,6680256. Rata-rata PBVt0 perusahaan sampel yaitu 

sebesar 2,58, yang berarti rata-rata nilai pasar perusahaan 2,58 kali lipat dari 

nilai bukunya. Deviasi dari nilai rata-rata untuk variabel PBVt0 adalah 

1,6680256, menandakan bahwa pola sebaran data PBVt0 pada pengamatan 

cukup beragam. 

PBVt+1 menunjukkan perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku 

perusahaan pada periode t+1. Nilai minimum PBVt+1 pada periode pengamatan 

adalah sebesar 0,2565, sedangkan nilai maximum PBVt+1 yaitu 4,8961. Nilai 

mean PBVt+1 pada periode pengamatan adalah sebesar 2,107963, dengan standar 

deviasi PBVt+1 sebesar 1,1611265. Rata-rata PBVt+1 perusahaan sampel yaitu 
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sebesar 2,11, yang berarti rata-rata nilai pasar perusahaan 2,11 kali lipat dari 

nilai bukunya. Deviasi dari nilai rata-rata untuk variabel PBVt+1 adalah 

1,1611265, menandakan bahwa pola sebaran data PBVt+1 pada pengamatan 

cukup beragam. 

Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum pengujian statistik yaitu 

screening terhadap data sampel penelitian. Screening data tersebut diawali 

dengan uji normalitas. Hipotesis pengujian untuk mendeteksi normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu: 

H0 = Data terdistribusi secara normal. 

Ha = Data tidak terdistribusi secara normal. 

Berikut ini Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji normalitas data pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.2 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ROE DAR CR CGPI PBVt0 PBVt+1 

N 60 60 60 60 60 60 
Normal 
Parameters

a,b
 

Mean ,146498 ,476124 2,014662 ,813907 2,575022 2,107963 
Std. 
Deviation 

,1538029 ,1701002 1,650116
2 

,0633031 1,6680256 1,1611265 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,151 ,135 ,205 ,125 ,104 ,124 
Positive ,110 ,135 ,205 ,069 ,104 ,124 
Negative -,151 -,065 -,165 -,125 -,097 -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,173 1,045 1,592 ,969 ,809 ,964 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,128 ,225 ,013 ,304 ,530 ,311 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 

Berdasarkan hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.2, nilai 

probabilitas signifikansi ROE (0,128), DAR (0,225), CGPI (0,304), PBVt0 

(0,530), PBVt+1 (0,311) >  (0,05), sedangkan CR (0,013) <  (0,05). Dengan 

demikian, H0 yang menyatakan bahwa data terdistribusi secara normal ditolak. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi data yang 

tidak terdistribusi secara normal yaitu dengan menggunakan boxplot. Hasil 
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pengujian boxplot dapat dilihat pada Lampiran 4. Berdasarkan pengujian 

tersebut, terdapat 6 data sampel penelitian yang nilainya ekstrim (outlier).  

Berikut ini Tabel 4.3 menunjukkan statistik deskriptif data tahun 2010 – 2015 

setelah data outlier dikeluarkan. 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif setelah Data Outlier Dikeluarkan 

 N Minimum Maximum Mean 
Standard 

Deviation 

ROE 54 -0,7146 0,4310 0,136381 0,1544891 

DAR 54 0,2218 0,8403 0,498382 0,1643801 

CR 54 0,4040 4,0291 1,592770 0,8128600 

CGPI 54 0,6755 0,9118 0,815165 0,0627480 

PBVt0 54 0,4120 8,8456 2,457424 1,5007809 

PBVt+1 54 0,2565 4,4560 2,021243 1,1040005 

Valid N (listwise) 54     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui gambaran umum data variabel ROE, 

DAR, CR, CGPI, PBVt0, dan PBVt+1 setelah 6 data outlier dikeluarkan. Nilai N 

menunjukkan jumlah observasi, yaitu ada 54. ROE menunjukkan perbandingan 

antara laba bersih dan total ekuitas. Nilai minimum ROE pada periode 

pengamatan adalah sebesar -0,7146, sedangkan nilai maximum ROE yaitu 

0,4310. Nilai mean ROE pada periode pengamatan adalah sebesar 0,136381, 

dengan standar deviasi ROE sebesar 0,1544891. Nilai standar deviasi tersebut 

lebih besar dari nilai rata-rata, yang menandakan bahwa pola sebaran data ROE 

pada pengamatan beragam. Pola sebaran data ROE yang beragam terjadi karena 

perusahaan sampel tidak semuanya memiliki laba yang positif (untung), tetapi 

ada juga yang memiliki laba negatif (rugi). Selain itu tingkat ekuitas perusahaan 

sampel juga beragam. Rata-rata ROE sebesar 0,136381 menunjukkan bahwa 
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rata-rata perusahaan mampu menghasilakan laba bersih 13,64% dari 

pengelolaan seluruh ekuitasnya. 

DAR menunjukkan perbandingan antara total utang dan total aset. Nilai 

minimum DAR pada periode pengamatan adalah sebesar 0,2218, sedangkan nilai 

maximum yaitu 0,8403. Nilai mean DAR pada periode pengamatan adalah 

sebesar 0,498382, dengan standar deviasi DAR sebesar 0,1643801. Rata-rata 

proporsi utang dalam total aset perusahaan sampel yaitu sebesar 49,84%, yang 

hampir mencapai setengahnya. Aset perusahaan rata-rata 49,84% dibiayai 

dengan utang. Rata-rata tingkat DAR tersebut tergolong menengah, tidak terlalu 

tinggi atau pun tidak terlalu rendah. Deviasi dari nilai rata-rata untuk variabel 

DAR adalah 0,1643801, menandakan bahwa pola sebaran data DAR pada 

pengamatan tidak terlalu beragam.  

CR menunjukkan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. 

Nilai minimum CR pada periode pengamatan adalah sebesar 0,4040, sedangkan 

nilai maximum CR yaitu 4,0291. Nilai mean CR pada periode pengamatan 

adalah sebesar 1,592770, dengan standar deviasi CR sebesar 0,8128600. Rata-

rata nilai CR perusahaan sampel yaitu 1,59 > 1, yang berarti perusahaan masih 

mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. 

Perusahaan memiliki rata-rata aset lancar 1,59 kali lebih besar dari utang 

lancarnya. Pada umumnya, tingkat CR yang dinilai aman yaitu minimal 2. 

Deviasi dari nilai rata-rata untuk variabel CR adalah 0,8128600, menandakan 

bahwa pola sebaran data CR pada pengamatan tidak terlalu beragam.  
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CGPI mencerminkan tingkat penerapan tata kelola perusahaan. Nilai 

minimum CGPI pada periode pengamatan adalah sebesar 0,6755, sedangkan 

nilai maximum CGPI yaitu 0,9118. Nilai mean CGPI pada periode pengamatan 

adalah sebesar 0,815165, dengan standar deviasi CGPI sebesar 0,0627480. Rata-

rata CGPI perusahaan sampel dalam penelitian ini yaitu 81,52, yang termasuk 

dalam kategori perusahaan terpercaya (trusted company). Deviasi dari nilai rata-

rata untuk variabel CGPI sebesar 0,0627480 tergolong cukup kecil, 

menunjukkan pola sebaran data CGPI tidak terlalu beragam atau tingkat 

penerapan GCG pada perusahaan sampel hampir serupa.  

PBVt0 menunjukkan perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku 

perusahaan pada periode t0. Nilai minimum PBVt0 pada periode pengamatan 

adalah sebesar 0,4120, sedangkan nilai maximum PBVt0 yaitu 8,8456. Nilai 

mean PBVt0 pada periode pengamatan adalah sebesar 2,457424, dengan standar 

deviasi PBVt0 sebesar 1,5007809. Rata-rata PBVt0 perusahaan sampel yaitu 

sebesar 2,46, yang berarti rata-rata nilai pasar perusahaan 2,46 kali lipat dari 

nilai bukunya. Deviasi dari nilai rata-rata untuk variabel PBVt0 adalah 

1,5007809, menandakan bahwa pola sebaran data PBVt0 pada pengamatan 

cukup beragam.  

PBVt+1 menunjukkan perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku 

perusahaan pada periode t+1. Nilai minimum PBVt+1 pada periode pengamatan 

adalah sebesar 0,2565, sedangkan nilai maximum PBVt+1 yaitu 4,4560. Nilai 

mean PBVt+1 pada periode pengamatan adalah sebesar 2,021243, dengan standar 

deviasi PBVt+1 sebesar 1,1040005. Rata-rata PBVt+1 perusahaan sampel yaitu 
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sebesar 2,02, yang berarti rata-rata nilai pasar perusahaan 2,02 kali lipat dari 

nilai bukunya. Deviasi dari nilai rata-rata untuk variabel PBVt+1 adalah 

1,1040005, menandakan bahwa pola sebaran data PBVt+1 pada pengamatan 

cukup beragam.  

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk melakukan screening terhadap data 

yang akan diolah, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

4.2.1  Uji Normalitas 

Hipotesis pengujian untuk mendeteksi normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu: 

H0 = Data terdistribusi secara normal. 

Ha = Data tidak terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.4 Uji Normalitas setelah Data Outlier Dikeluarkan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ROE DAR CR CGPI PBVt0 PBVt+1 

N 54 54 54 54 54 54 
Normal 
Parameters

a,b
 

Mean ,136381 ,498382 1,592770 ,815165 2,457424 2,021243 
Std. 
Deviation 

,1544891 ,1643801 ,8128600 ,0627480 1,5007809 1,1040005 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,165 ,135 ,126 ,119 ,091 ,121 
Positive ,134 ,135 ,126 ,067 ,091 ,121 
Negative -,165 -,061 -,072 -,119 -,086 -,090 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,210 ,995 ,927 ,871 ,667 ,886 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,107 ,275 ,357 ,433 ,765 ,412 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Berdasarkan hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.4, nilai 

probabilitas signifikansi ROE (0,107), DAR (0,275), CR (0,357), CGPI 

(0,433), PBVt0 (0,765), PBVt+1 (0,412) >  (0,05), maka H0 yang 
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menyatakan bahwa data terdistribusi secara normal diterima. Dengan 

demikian, nilai residual regresi juga terdistribusi normal dan independen. 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Hipotesis pengujian multikolinearitas dengan analisis perhitungan 

nilai Tolerance dan VIF yaitu: 

H0 = Tidak ada multikolinearitas. 

Ha = Ada multikolinearitas. 

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas Model (1) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,879 3,344  ,263 ,794   

ROE 5,836 1,244 ,601 4,691 ,000 ,854 1,171 

DAR 1,743 1,680 ,191 1,037 ,305 ,414 2,416 

CR ,205 ,317 ,111 ,646 ,521 ,476 2,101 

CGPI -,505 3,179 -,021 -,159 ,874 ,793 1,261 

a. Dependent Variable: PBVt0 
 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.5, tidak ada variabel 

independen yang mempunyai nilai Tolerance ≤ 0.10 dan nilai VIF ≥ 10, 

maka H0 yang menyatakan tidak ada multikolinearitas diterima. 

Tabel 4.6 Korelasi antar Variabel Independen Model (1) 

Coefficient Correlations
a
 

Model CGPI CR ROE DAR 

1 Correlations CGPI 1,000 ,361 -,024 ,411 

CR ,361 1,000 ,222 ,720 

ROE -,024 ,222 1,000 ,337 

DAR ,411 ,720 ,337 1,000 

Covariances CGPI 10,104 ,364 -,095 2,197 

CR ,364 ,100 ,087 ,383 

ROE -,095 ,087 1,548 ,705 

DAR 2,197 ,383 ,705 2,821 

a. Dependent Variable: PBVt0 
 

Dilihat dari nilai korelasi antar variabel independen pada Tabel 4.6, 

tampak bahwa variabel DAR dan CR memiliki korelasi cukup tinggi yaitu 
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0,720 atau 72%. Nilai korelasi tersebut masih di bawah 95%, sehingga 

dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas yang serius. 

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas Model (2) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1,707 2,444  -,698 ,488   

ROE 4,059 ,909 ,568 4,464 ,000 ,854 1,171 

DAR 1,875 1,228 ,279 1,528 ,133 ,414 2,416 

CR ,059 ,232 ,043 ,254 ,800 ,476 2,101 

CGPI 2,633 2,323 ,150 1,133 ,263 ,793 1,261 

a. Dependent Variable: PBVt+1 
 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.7, tidak ada variabel 

independen yang mempunyai nilai Tolerance ≤ 0.10 dan nilai VIF ≥ 10, 

maka H0 yang menyatakan tidak ada multikolinearitas diterima. 

Tabel 4.8 Korelasi antar Variabel Independen Model (2) 

Coefficient Correlations
a
 

Model CGPI CR ROE DAR 

1 Correlations CGPI 1,000 ,361 -,024 ,411 

CR ,361 1,000 ,222 ,720 

ROE -,024 ,222 1,000 ,337 

DAR ,411 ,720 ,337 1,000 

Covariances CGPI 5,398 ,194 -,051 1,174 

CR ,194 ,054 ,047 ,205 

ROE -,051 ,047 ,827 ,377 

DAR 1,174 ,205 ,377 1,507 

a. Dependent Variable: PBVt+1 
 

Dilihat dari nilai korelasi antar variabel independen pada Tabel 4.8, 

tampak bahwa variabel DAR dan CR memiliki korelasi cukup tinggi yaitu 

0,720 atau 72%. Nilai korelasi tersebut masih di bawah 95%, sehingga 

dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas yang serius. 

4.2.3 Uji Autokorelasi 

Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan menggunakan 

Uji Durbin-Watson (DW Test), dengan kriteria pengujiannya yaitu: 
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1. Apabila 0 < DW < dL, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak ada 

autokorelasi positif ditolak, jadi ada autokorelasi positif. 

2. Apabila dL ≤ DW ≤ dU, maka hasilnya ragu-ragu (inconclusive). 

3. Apabila dU < DW < (4 – dU), maka H0 yang menyatakan bahwa tidak 

ada autokorelasi positif atau negatif diterima. 

4. Apabila (4 – dU) ≤ DW ≤ (4 – dL), maka hasilnya ragu-ragu 

(inconclusive). 

5. Apabila (4 – dL) < DW < 4, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak 

ada autokorelasi negatif ditolak, jadi ada autokorelasi negatif. 

Tabel 4.9 Uji Durbin-Watson Model (1) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,560
a
 ,314 ,258 1,2930604 1,893 

a. Predictors: (Constant), CGPI, CR, ROE, DAR 

b. Dependent Variable: PBVt0 

 

Tabel 4.10 Uji Durbin-Watson Model (2) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,568
a
 ,322 ,267 ,9451255 1,970 

a. Predictors: (Constant), CGPI, CR, ROE, DAR 

b. Dependent Variable: PBVt+1 

Jumlah observasi (n) dalam penelitian ini yaitu sebanyak 54, dengan 

jumlah variabel independen (k) yaitu 4. Mengacu pada tabel Durbin-

Watson, nilai dL = 1,407 dan dU = 1,723, sehingga 4 – dL = 2,593 dan 4 – 

dU = 2,277. Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada Tabel 4.9 dan 
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Tabel 4.10, nilai DW sebesar 1,893 (variabel dependen PBVt0) dan 1,970 

(variabel dependen PBVt+1) memenuhi kriteria dU < DW < (4 – dU), 

sehingga tidak ada autokorelasi positif atau negatif. 

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Hipotesis pengujian heteroskedastisitas dengan Uji Glejser yaitu: 

H0 = Tidak ada heteroskedastisitas. 

Ha = Ada heteroskedastisitas. 

Tabel 4.11 Uji Glejser Model (1) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,401 2,361  ,594 ,556 

ROE -,636 ,878 -,109 -,724 ,473 

DAR ,714 1,186 ,130 ,602 ,550 

CR ,033 ,224 ,030 ,147 ,884 

CGPI -1,071 2,244 -,075 -,477 ,635 

a. Dependent Variable: Abs1 
 

Berdasarkan hasil uji Glejser pada Tabel 4.11, nilai probabilitas 

signifikansi ROE (0,473), DAR (0,550), CR (0,884), CGPI (0,635) >  

(0,05 atau 0,10), maka H0 yang menyatakan tidak ada heteroskedastisitas 

diterima. 

Tabel 4.12 Uji Glejser Model (2) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,820 1,383  -,593 ,556 

ROE -,077 ,515 -,022 -,149 ,882 

DAR 1,456 ,695 ,437 2,095 ,041 

CR ,106 ,131 ,157 ,806 ,424 

CGPI ,805 1,315 ,092 ,612 ,543 

a. Dependent Variable: Abs2 
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Berdasarkan hasil uji Glejser pada Tabel 4.12, nilai probabilitas 

signifikansi ROE (0,882), CR (0,424), CGPI (0,543) >  (0,05 atau 0,10); 

probabilitas signifikansi DAR (0,041) <   (0,05); maka H0 yang 

menyatakan tidak ada heteroskedastisitas ditolak, sehingga ada 

heteroskedastisitas. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap H1, H2, H3, dan H4 pada periode t0 menggunakan 

persamaan regresi Model (1). Tabel 4.13 berikut ini menunjukkan hasil 

pengujian dampak kinerja keuangan, risiko keuangan, likuditas, dan GCG 

terhadap nilai perusahaan pada periode t0. 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Dampak Kinerja Keuangan, Risiko Keuangan, 

Likuditas, dan GCG terhadap Nilai Perusahaan pada Periode t0 

Model (1): 

PBVt0 = 0 + 1ROE + 2DAR + 3CR + 4CGPI + e 

Variabel 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. 

ROE    0,601 4,691 0,000* 

DAR   0,191 1,037 0,305 

CR      0,111 0,646 0,521 

CGPI -0,021 -0,159 0,874 

Nilai F 5,599 

Adjusted R Square 0,258 

Sig. 0,001 

Keterangan: 

*  = secara statistik signifikan pada tingkat 1% 

** = secara statistik signifikan pada tingkat 5% 

*** = secara statistik signifikan pada tingkat 10% 
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Untuk menguji H1 pada periode t0 yang menyatakan bahwa kinerja 

keuangan berdampak positif terhadap nilai perusahaan pada periode t0, mengacu 

pada nilai koefisien ROE (1), nilai t, dan signifikansinya. Tabel 4.13 

menunjukkan bahwa koefisien ROE bertanda positif (1 = 0,601 > 0) dan 

signifikan secara statistik pada tingkat 1% (t = 4,691 > t tabel = 2,403 dan sig. 

0,000 < 0,01). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa H1 pada periode t0 

diterima. 

Untuk menguji H2 pada periode t0 yang menyatakan bahwa risiko 

keuangan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan pada periode t0, mengacu 

pada nilai koefisien DAR (2), nilai t, dan signifikansinya. Tabel 4.13 

menunjukkan bahwa koefisien DAR bertanda positif (2 = 0,191 > 0) dan tidak 

signifikan secara statistik (t = 1,037 > -t tabel = -1,299 dan sig. 0,305 > 0,10). 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa H2 pada periode t0 ditolak. 

Untuk menguji H3 pada periode t0 yang menyatakan bahwa likuiditas 

berdampak positif terhadap nilai perusahaan pada periode t0, mengacu pada nilai 

koefisien CR (3), nilai t, dan signifikansinya. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa 

koefisien CR bertanda positif (3 = 0,111 > 0) dan tidak signifikan secara 

statistik (t = 0,646 < t tabel = 1,299 dan sig. 0,521 > 0,10). Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa H3 pada periode t0 ditolak. 

Untuk menguji H4 pada periode t0 yang menyatakan bahwa CGPI 

berdampak positif terhadap nilai perusahaan pada periode t0, mengacu pada nilai 

koefisien CGPI (4), nilai t, dan signifikansinya. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa 

koefisien CGPI bertanda negatif (4 = -0,021 < 0) dan tidak signifikan secara 
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statistik (t = -0,159 < t tabel = 1,299 dan sig. 0,874 > 0,10). Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa H4 pada periode t0 ditolak. 

Pengujian terhadap H1, H2, H3, dan H4 pada periode t+1 menggunakan 

persamaan regresi Model (2). Tabel 4.14 berikut ini menunjukkan hasil 

pengujian dampak kinerja keuangan, risiko keuangan, likuditas, dan GCG 

terhadap nilai perusahaan pada periode t+1. 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Dampak Kinerja Keuangan, Risiko Keuangan, 

Likuditas, dan GCG terhadap Nilai Perusahaan pada Periode t+1 
 

Model (2): 

PBVt+1 = 0 + 1ROE + 2DAR + 3CR + 4CGPI + e 

Variabel 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. 

ROE    0,568 4,464 0,000* 

DAR   0,279 1,528 0,133 

CR      0,043 0,254 0,800 

CGPI 0,150 1,133 0,263 

Nilai F 5,829 

Adjusted R Square 0,267 

Sig. 0,001 

 

Keterangan: 

*  = secara statistik signifikan pada tingkat 1% 

** = secara statistik signifikan pada tingkat 5% 

*** = secara statistik signifikan pada tingkat 10% 

Untuk menguji H1 pada periode t+1 yang menyatakan bahwa kinerja 

keuangan berdampak positif terhadap nilai perusahaan pada periode t+1, mengacu 

pada nilai koefisien ROE (1), nilai t, dan signifikansinya. Tabel 4.14 

menunjukkan bahwa koefisien ROE bertanda positif (1 = 0,568 > 0) dan 

signifikan secara statistik pada tingkat 1% (t = 4,464 > t tabel = 2,403 dan sig. 
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0,000 < 0,01). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa H1 pada periode t+1 

diterima. 

Untuk menguji H2 pada periode t+1 yang menyatakan bahwa risiko 

keuangan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan pada periode t+1, 

mengacu pada nilai koefisien DAR (2), nilai t, dan signifikansinya. Tabel 4.14 

menunjukkan bahwa koefisien DAR bertanda positif (2 = 0,279 > 0) dan tidak 

signifikan secara statistik (t = 1,528 > -t tabel = -1,299 dan sig. 0,133 > 0,10). 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa H2 pada periode t+1 ditolak. 

Untuk menguji H3 pada periode t+1 yang menyatakan bahwa likuiditas 

berdampak positif terhadap nilai perusahaan pada periode t+1, mengacu pada nilai 

koefisien CR (3), nilai t, dan signifikansinya. Tabel 4.14 menunjukkan bahwa 

koefisien CR bertanda positif (3 = 0,043 > 0) dan tidak signifikan secara 

statistik (t = 0,254 < t tabel = 1,299 dan  0,800 > 0,10). Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa H3 pada periode t+1 ditolak. 

Untuk menguji H4 pada periode t+1 yang menyatakan bahwa GCG 

berdampak positif terhadap nilai perusahaan pada periode t+1, mengacu pada nilai 

koefisien CGPI (4), nilai t, dan signifikansinya. Tabel 4.14 menunjukkan bahwa 

koefisien CGPI bertanda positif (4 = 0,150 > 0) dan tidak signifikan secara 

statistik (t = 1,133 < t tabel = 1,299 dan 0,263 > 0,10). Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa H4 pada periode t+1 ditolak. 

Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan antara dampak kinerja 

keuangan, risiko keuangan, likuiditas, dan GCG terhadap nilai perusahaan pada 

periode t0 dan t+1. Tabel 4.15 berikut ini menunjukkan hasil perbandingannya. 



60 
 

 

Tabel 4.15 Perbandingan Dampak Kinerja Keuangan, Risiko Keuangan, dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan 

pada Periode t0 dan t+1 

Model (2): 

PBVt+1 =  0 + 1ROE + 2DAR + 3CR + 4CGPI + e 

Model (1): 

PBVt0 = 0 + 1ROE + 2DAR + 3CR + 4CGPI + e 
 

Variabel 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. Variabel 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

ROE    0,568 4,464 0,000* ROE    0,601 4,691  0,000* -0,033 

DAR   0,279 1,528 0,133 DAR   0,191 1,037 0,305 0,088 

CR      0,043 0,254 0,800 CR      0,111 0,646 0,521 -0,068 

CGPI 0,150 1,133 0,263 CGPI -0,021 -0,159 0,874 0,171 

Nilai F 5,829 Nilai F 5,599 𝑅 2
2 – 𝑅 2

1 = 

Adjusted R Square (𝑅 2
2) 0,267 Adjusted R Square (𝑅 2

1) 0,258 
0,009 

Sig. 0,001 Sig. 0,001 

 

Keterangan: 

*  = secara statistik signifikan pada tingkat 1% 

** = secara statistik signifikan pada tingkat 5% 

*** = secara statistik signifikan pada tingkat 10% 
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Untuk menguji apakah terdapat perbedaan dampak kinerja keuangan, 

risiko keuangan, likuiditas, dan GCG terhadap nilai perusahaan pada periode t0 

dan t+1, mengacu pada selisih () nilai koefisien ROE, DAR, CR, CGPI pada 

Model (2) dan Model (1). Tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien ROE 

menurun (1 – 1 = -0,033), koefisien DAR meningkat (2 – 2 = 0,088), 

koefisien CR menurun (3 – 3 = -0,068), dan koefisien CGPI meningkat (4 – 

4 = 0,171). Nilai adjusted R square mengalami peningkatan dari 𝑅 2
1 = 0,258 

atau 25,8% menjadi 𝑅 2
2 = 0,267 atau 26,7% (𝑅 2

2 – 𝑅 2
1 = 0,009). 

Signifikansi dari peningkatan 𝑅 2 tersebut dapat dianalisis dengan 

membandingkan nilai Z (F-test) dan F-table. Jika nilai Z (F-test) > F-table, 

maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dampak kinerja keuangan, 

risiko keuangan, likuiditas, dan GCG terhadap nilai perusahaan pada t0 dan t+1. 

Perhitungan nilai Z yaitu: 

𝑍 =  
𝑅 2

2 − 𝑅 2
1

 𝜎2
2 𝑅 

2
2 + 𝜎2

1 𝑅 
2

1 
 

𝑍 =  
0,267 −  0,258

 0,0182  0,267 + 0,0341  0,258 
 

𝑍 =  
0,009

 0,0136572
 

𝑍 =  0,077 

Perhitungan nilai Z secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai Z (F-test) = 0,077 < F-table = 2,56, yang 

berarti perbedaan antara dampak kinerja keuangan, risiko keuangan, likuiditas, 

dan GCG terhadap nilai perusahaan pada t0 dan t+1 tidak signifikan secara 

statistik. 
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4.3.1 Hasil Pengujian H1 

Hasil pengujian H1 pada periode t0 seperti yang disajikan pada 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa ROE berdampak positif terhadap PBVt0 

(signifikan pada tingkat 1%). Hasil pengujian H1 pada periode t+1 seperti 

yang disajikan pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa ROE berdampak 

positif terhadap PBVt+1 (signifikan pada tingkat 1%). Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa H1 diterima. 

Hasil tersebut selaras dengan penelitian Safitri, Handayani, & 

Nuzula (2014) yang menguji pengaruh profitabilitas (NPM, ROA, ROE, 

EPS) terhadap nilai perusahaan (PBV dan harga saham), dengan hasil 

profitabilitas berdampak positif terhadap nilai perusahaan (signifikan 

pada tingkat 1%). Selain itu, hasil tersebut juga selaras dengan penelitian 

Marlina (2013) dan Marangu & Jagongo (2014) yang menyatakan bahwa 

ROE berdampak positif terhadap PBV (signifikan pada tingkat 1%). 

ROE sebagai proksi dari kinerja keuangan menunjukkan 

perbandingan antara laba bersih dan total ekuitas. Nilai ROE yang 

semakin tinggi mengindikasikan semakin baik pula kemampuan 

manajemen dalam menghasilkan laba untuk meningkatkan ekuitas 

pemilik. Baik pada periode t0 maupun t+1, ROE berdampak positif 

terhadap PBV (signifikan pada tingkat 1%). Kinerja keuangan perusahaan 

yang baik menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk mengambil 

keputusan dalam membeli saham perusahaan. Tingkat permintaan saham 

perusahaan yang semakin tinggi mengakibatkan harga saham perusahaan 
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semakin meningkat, yang akhirnya berdampak pula pada peningkatan 

nilai perusahaan. 

Nilai ROE akan meningkat ketika manajemen perusahaan 

mampu mengelola ekuitasnya dengan baik sehingga menghasilkan laba 

bersih yang optimal. Ekuitas yang dimiliki perusahaan digunakan untuk 

investasi pada aset, yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasi 

perusahaan hingga menghasilkan penjualan. Tingkat penjualan yang 

tinggi atau beban operasi yang rendah akan menghasilkan laba bersih 

yang semakin besar. Sebagian dari laba bersih tersebut bisa dibayarkan 

kepada investor dalam bentuk dividen, sedangkan sisanya yang disebut 

laba ditahan akan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk 

mendukung pertumbuhan perusahaan. 

4.3.2 Hasil Pengujian H2 

Hasil pengujian H2 pada periode t0 seperti yang disajikan pada 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa DAR berpengaruh positif terhadap PBVt0 

namun tidak signifikan secara statistik. Hasil pengujian H2 pada periode 

t+1 seperti yang disajikan pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa DAR 

berpengaruh positif terhadap PBVt+1 namun tidak signifikan secara 

statistik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H2 ditolak.  

DAR sebagai proksi dari risiko keuangan menunjukkan 

perbandingan antara total utang dan total aset. Hasil penelitian pada 

periode t0 dan t+1 yang menyatakan bahwa DAR berpengaruh positif 

terhadap PBV, meskipun tidak signifikan secara statistik, menunjukkan 
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bahwa DAR tidak mencerminkan risiko keuangan yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR justru tidak dipandang oleh 

investor sebagai berita negatif, melainkan lebih dipandang sebagai berita 

positif. 

Menurut Helfert (1996), kinerja keuangan dapat dinilai dari tiga 

sudut pandang: pemilik; manajemen; dan pemberi pinjaman. Dari sudut 

pandang pemberi pinjaman, kinerja keuangan perusahaan terkait dengan 

kesanggupan perusahaan untuk melakukan pengembalian dana pinjaman 

atau utang. Ketika data historis menunjukkan bahwa perusahaan selalu 

mampu melunasi utangnya, maka akan meningkatkan kepercayaan 

pemberi pinjaman terhadap kinerja keuangan perusahaan. Secara tidak 

langsung, besarnya utang yang diberikan oleh pemberi pinjaman atau 

kreditor sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan kreditor (pemangku 

kepentingan eksternal perusahaan) terhadap kemampuan pihak internal 

dalam mengelola perusahaan. Hal tersebut menimbulkan persepsi positif 

bagi investor, sehingga pengaruh DAR terhadap nilai perusahaan yaitu 

positif. 

Dalam penelitian ini rata-rata proporsi utang dalam total aset 

perusahaan yaitu sebesar 49,84%. Rata-rata tingkat DAR tersebut 

tergolong menengah, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. 

Selama perusahaan masih mampu memenuhi kewajibannya untuk 

membayar utang, tingkat DAR tersebut dinilai baik untuk perkembangan 

dan kemajuan perusahaan. Pengaruh dari DAR terhadap PBV yang tidak 
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signifikan menunjukkan bahwa investor tidak memandang DAR sebagai 

faktor penting dalam menilai kondisi suatu perusahaan. Besar kecilnya 

proporsi utang dalam aset perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan atau penurunan nilai perusahaan. Bagi investor, 

kemampuan manajemen dalam mengelola ekuitas untuk menghasilkan 

laba adalah faktor yang lebih penting. 

4.3.3 Hasil Pengujian H3 

Hasil pengujian H3 pada periode t0 seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa CR berpengaruh positif terhadap PBVt0 

namun tidak signifikan secara statistik. Hasil pengujian H3 pada periode 

t+1 seperti yang disajikan pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa CR 

berpengaruh positif terhadap PBVt+1 namun tidak signifikan secara 

statistik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H3 ditolak. Hasil 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian Nurhayati (2013) dan Stiyarini & 

Santoso (2016) yang menyatakan bahwa CR berpengaruh positif terhadap 

PBV namun tidak signifikan secara statistik.  

CR sebagai proksi dari likuiditas perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Nilai CR yang 

semakin tinggi menunjukkan semakin baik pula kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancar. 

Dalam penelitian ini rata-rata nilai CR yaitu 1,59. Hasil penelitian pada 

periode t0 dan t+1 menyatakan bahwa CR berpengaruh positif terhadap 

PBV namun tidak signifikan secara statistik. Tinggi rendahnya 
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kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aset lancar tidak berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan atau penurunan nilai perusahaan. Hal ini bisa disebabkan 

karena likuiditas perusahaan yang diukur dengan current ratio berkaitan 

dengan kondisi jangka pendek perusahaan, sedangkan investor lebih 

memperhatikan faktor lain seperti kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang dapat mendukung pertumbuhan dan 

keberlangsungan perusahaan. 

4.3.4 Hasil Pengujian H4 

Hasil pengujian H4 pada periode t0 seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa CGPI berpengaruh negatif terhadap 

PBVt0 namun tidak signifikan secara statistik. Hasil pengujian H4 pada 

periode t+1 seperti yang disajikan pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa 

CGPI berpengaruh positif terhadap PBVt+1 namun tidak signifikan secara 

statistik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H4 ditolak. 

Hasil pengujian H4 pada periode t+1 sesuai dengan hasil penelitian 

Pratiwi & Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa CGPI berpengaruh 

positif terhadap PBV namun tidak signifikan secara statistik. CGPI 

sebagai proksi dari Good Corporate Governance menunjukkan tingkat 

penerapan tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini rata-rata CGPI 

yaitu 81,52, yang berarti rata-rata perusahaan sampel masuk dalam 

kategori perusahaan terpercaya (trusted company). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CGPI berpengaruh negatif  terhadap PBV pada 
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periode t0 namun tidak signifikan secara statistik, sedangkan pada periode 

t+1 CGPI berpengaruh positif terhadap PBVt+1 namun tidak signifikan 

secara statistik. 

Secara umum, investasi dan hasil dari investasi tersebut tidak 

hanya berupa dana atau uang. Dalam konteks green business, 

pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan untuk green business 

akan diperlakukan sebagai pengorbanan investasi yang bakal 

mendatangkan manfaat ekonomi dan nonekonomi bagi perusahaan di 

masa-masa mendatang (Lako, 2014). Meskipun dalam jangka pendek 

internalisasi prinsip-prinsip green business dalam keputusan dan tindakan 

bisnis menurunkan tingkat laba yang diperoleh, namun dalam jangka 

panjang nantinya justru dapat memberikan banyak keuntungan bagi 

perusahaan. Kondisi tersebut serupa dengan upaya perusahaan dalam 

menerapkan GCG. Investasi perusahaan dalam hal GCG pada saat ini 

belum dipandang mampu memberikan keuntungan langsung bagi 

pemegang saham, dampak positifnya baru mulai terlihat pada periode 

selanjutnya (1 tahun), meskipun belum menjadi faktor yang penting bagi 

investor dalam mengambil keputusan membeli saham perusahaan. 

Hasil statistik menunjukkan bahwa pengaruh CGPI terhadap PBV 

tidak signifikan. Tinggi rendahnya kemampuan perusahaan dalam 

menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan atau penurunan nilai perusahaan. Hal 

tersebut bisa disebabkan oleh dua hal: 1) Informasi tentang skor CGPI 
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perusahaan tidak tersampaikan kepada investor karena tidak tercantum 

dalam laporan keuangan perusahaan, atau dengan kata lain investor tidak 

mengetahui skor CGPI perusahaan pada saat akan mengambil keputusan 

investasi; 2) Investor tidak memandang CGPI sebagai faktor yang penting 

dalam menilai kondisi suatu perusahaan. 

Dalam penelitian ini perusahaan yang memiliki nilai CGPI 

terendah dan mendapat predikat Fairly Trusted Company yaitu PT 

Metropolitan Land Tbk. pada tahun 2012 (67,55), dengan nilai ROE 

13,12%; sedangkan perusahaan-perusahaan dengan nilai ROE yang 

negatif seperti PT Bakrie & Brothers Tbk. pada tahun 2010 (-71,46%) 

serta PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. pada tahun 2014 (-6,50%) dan 

tahun 2015 (-7,87%) justru memiliki skor CGPI yang lebih tinggi yaitu 

masing-masing 75,61 (Trusted Company), 89,12 (Most Trusted 

Company), dan 88,64 (Most Trusted Company). Data tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor CGPI tinggi atau mendapat 

predikat perusahaan terpercaya bahkan sangat terpercaya, belum tentu 

memiliki kinerja keuangan yang baik, yang mana kinerja keuangan 

merupakan aspek penting yang dilihat investor dalam menilai suatu 

perusahaan. 
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