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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

 Pada bagian ini membahas tentang statistik deskriptif pada penelitian yang 

dilakukan. Dari data awal yang telah dikumpulkan dari perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria dengan jumlah 

223 data, namun ternyata masih ada  data yang tidak normal sehingga data normal 

berjumlah 92. 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE 92 -,0581 ,2946 ,072254 ,0589761 
DAR 92 ,0904 ,8218 ,348014 ,2024462 
CR 92 ,7677 15,1646 3,502483 2,9204402 
TATO 92 ,3608 3,1048 ,991168 ,4584283 
DPR 92 -1,0385 3,6541 ,558012 ,8431755 
FATA 92 ,0005 ,6730 ,326180 ,1641386 
PBV 92 ,2860 61,4170 13,058239 15,5233240 
Valid N (listwise) 92     

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 Return On Equity (ROE) digunakan untuk melihat perbandingan antara laba 

bersih dengan total ekuitas. Berdasarkan statistic deskriptif yang ditunjukan pada 

tabel 4.1 dengan jumlah data (N) sebanyak 92 menunjukan nilai minimum yang 

diperoleh sebesar -0,0581, dan nilai maximum diperoleh sebesar 0,2946. Kemudian 

untuk standar deviasi sebesar 0,0589761, secara keseluruhan diperoleh rata-rata 

(mean) sebesar 0,072254. Nilai mean ini berarti bahwa rasio laba dibandingkan 

dengan total aset sebesar 7,2254%, yang artinya setiap Rp 1 ekuitas perusahaan 

dapat menghasilkan laba Rp 0,072254. 
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 Debt To Assets Ratio (DAR) digunakan untuk melihat perbandingan antara 

total utang dengan aset. Berdasarkan statistic deskriptif yang ditunjukan pada tabel 

4.1 dengan jumlah data (N) sebanyak 92 menunjukan nilai minimum untuk leverage 

diperoleh sebesar 0,0904 sedangkan nilai maximum diperoleh 0,8218. Kemudian 

nilai standar deviasi sebesar 0,2024462 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,348014. 

Nilai mean ini berarti bahwa setiap Rp 1 aset perusahaan yang menjadi sampel pada 

penelitian ini dapat membiayai utang perusahaan sebanyak Rp 0,348014.  

 Current Ratio (CR) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

lancar yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Berdasarkan 

statistic deskriptif yang ditunjukan pada tabel 4.1 dengan jumlah data (N) sebanyak 

92 menunjukan nilai minimum sebesar 0,7677, nilai maximum sebesar 15,1646, 

nilai standar deviasi sebesar 2,9204402 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,502483. 

Nilai mean ini berarti bahwa dana perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian 

ini melimpah sehingga setiap Rp 1 dana perusahaan yang ada dapat digunakan 

membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp 3, 502483. 

 Total Assets Turn Over (TATO) digunakan untuk mengukur perputaran 

semua aset yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang 

diperoleh dari tiap rupiah aset. Berdasarkan statistic deskriptif yang ditunjukan pada 

tabel 4.1 dengan jumlah data (N) sebanyak 92 menunjukan nilai minimum sebesar 

0,3608, nilai maximum sebesar 3,1048. Kemudian nilai standar deviasi sebesar 

0,4584283 dan nilai rata-rata sebesar 0,991168. Nilai mean ini berarti bahwa setiap 
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Rp 1 aset yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan penjualan untuk 

perusahaan sebesar Rp 0,991168.  

 Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan penentu jumlah laba yang akan 

ditahan sebuah perusahaan sebagai sumber pendanaannya dan juga sebagai penentu 

berapa laba dividen yang akan dibagi kepada para investor. Berdasarkan statistik 

deskriptif yang ditunjukan pada tabel 4.1 dengan jumlah data (N) sebanyak 92 

menunjukan nilai minimum untuk variabel Dividen Payout Ratio adalah sebesar -

1,0385, sedangkan nilai maximum sebesar 3,654, nilai standar deviasi sebesar 

0,8431755 dan  secara keseluruhan rata-ratanya sebesar 0,558012. Nilai mean ini 

berarti bahwa setiap Rp 1 laba yang ditahan oleh perusahaan, dapat memberikan 

laba dividen kepada investor sebesar Rp 0,558012.  

 Keputusan investasi (FATA) adalah keputusan penanaman modal berjangka 

waktu lama yang menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan yang diperoleh 

perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan statistic deskriptif yang 

ditunjukan pada tabel 4.1 dengan jumlah data (N) sebanyak 92 menunjukan nilai 

minimum sebesar 0,0005, nilai maximum sebesar 0,6730, standar deviasi sebesar 

0,1641386 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,326180. Nilai mean ini berarti bahwa 

setiap Rp 1 modal yang ditanamkan oleh investor dapat menghasilkan Rp 0,326180 

dimasa yang akan datang. 

Kemudian yang terakhir yaitu variabel Price to Book Value memiliki nilai 

minimum sebesar 0,2860, nilai maximum sebesar 61,4170, nilai standar deviasi 

sebesar 15,5233240 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 13,058239. Nilai mean ini 

berarti bahwa setiap Rp 1 dari total aset yang dimiliki perusahaan dapat 
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menghasilkan Rp 13,058239 yang kemudian dijadikan sebagai aset tetap 

perusahaan. 

 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik 

dilakukan dengan maksud agar hasil regresi tidak bias atau bebas dari error. 

 

4.2.1. Uji Normalitas 

 Untuk pengujian normalitas data yang terdapat dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Awal 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,219 223 ,000 ,709 223 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 Berdasarkan pada tabel 4.2. di atas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas 

yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0.000 < 

0.05 yang artinya data tidak normal. Maka perlu untuk melakukan penghapusan 

data-data yang tidak normal atau outlier dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Akhir 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,081 92 ,175 ,954 92 ,003 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2020) 
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 Berdasarkan pada tabel 4.3. di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian 

untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. sebesar 

0,175 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini telah normal. 

 

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Pada bagian ini membahas mengenai uji heteroskedastisitas.Dalam 

penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Dalam uji 

Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) diregresikan dengan variabel independen. 

Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9,049 4,262  2,123 ,037 

ROE 21,179 12,335 ,210 1,717 ,090 

DAR ,341 4,685 ,012 ,073 ,942 

CR -,408 ,326 -,200 -1,254 ,213 

TATO -,317 1,481 -,024 -,214 ,831 

DPR -,930 ,743 -,132 -1,253 ,214 

FATA -,967 4,421 -,027 -,219 ,827 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 Berdasarkan pada tabel 4.4. di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

heteroskedastisitas setiap variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 

0,05 (sig > 0,05) sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.2.3. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas yaitu uji untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan 
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Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, dan dipastikan tidak terjadi 

multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Multikolineritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.956 7.551  1.186 .239   

ROE 216.009 21.853 .821 9.885 .000 .723 1.384 

DAR 9.922 8.300 .129 1.195 .235 .425 2.352 

CR -1.192 .577 -.224 -2.067 .042 .423 2.365 

TATO -11.066 2.623 -.327 -4.219 .000 .830 1.204 

DPR -.392 1.316 -.021 -.298 .767 .976 1.025 

FATA 1.243 7.832 .013 .159 .874 .726 1.376 

a. Dependent Variable: PBV 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 Berdasarkan pada tabel 4.5. di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk setiap variabel independen 

> 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi atau bebas 

dari multikolinearitas pada penelitian ini. 

 

4.2.4. Uji Autokorelasi 

 Setelah uji mulitikolinearitas, kemudian masuk pada uji autokorelasi. Untuk 

mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan dengan uji 

Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,759a ,577 ,547 10,4521865 2,106 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 Berdasarkan pada tabel 4.6. di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

untuk autokorelasi sebesar 2,106 berada diantara 1,801 dan 2,199 artinya tidak 

terjadi atau bebas autokorelasi pada penelitian ini. 
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4.3. Uji Model Fit (Uji F) 

Tabel 4.7. Hasil Uji Model Fit (Uji F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12642,499 6 2107,083 19,287 ,000b 

Residual 9286,097 85 109,248   

Total 21928,596 91    

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 Berdasarkan pada tabel 4.7. di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel 

bebas yang dimasukan dalam model layak digunakan menjadi variabel penjelas/ 

prediktor variabel terikat, melalui kriteria pengujian taraf signifikansi 0,05 

diperoleh nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat dikatakan secara simultan atau 

bersama-sama variabel ROE, DAR, CR, TATO, DPR dan FATA berpengaruh 

positif signifikan terhadap PBV, sehingga dapat dikatakan bahwa model fit, jadi 

seluruh variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

dependen.  

 

4.4. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,759a ,577 ,547 10,4521865 2,106 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 Berdasarkan pada tabel 4.8. di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,547 artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 

54,7%  dan sedangkan sisanya sebesar 45,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.5. Uji Hipotesis 
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 Setelah semua asumsi terpenuhi, maka berikutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Hasil Uji Hipotesis 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 8,956 7,551  1,186 ,239   

ROE 216,009 21,853 ,821 9,885 ,000 ,723 1,384 

DAR 9,922 8,300 ,129 1,195 ,235 ,425 2,352 

CR -1,192 ,577 -,224 -2,067 ,042 ,423 2,365 

TATO -11,066 2,623 -,327 -4,219 ,000 ,830 1,204 

DPR -,392 1,316 -,021 -,298 ,767 ,976 1,025 

FATA 1,243 7,832 ,013 ,159 ,874 ,726 1,376 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

 Nilai koefisien beta variabel rasio profitabilitas dengan Return on Equity 

(ROE) sebagai proksi sebesar 0,821 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang 

memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis pertama penelitian ini diterima. 

Rasio profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.  

 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan bersifat positif artinya 

semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi nilai perusahaan. Profitabilitas 

yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan berada 

dalam kondisi yang menguntungkan atau memiliki kemampuan laba, dalam hal ini 
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adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas modal sendiri. Hal 

ini menjadi daya tarik investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut, sehingga 

permintaan saham yang tinggi akan meningkatkan nilai jual perusahan menjadi 

semakin besar atau nilai perusahaan mengalami peningkatan.   

 Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Dewi, 

(2017)  menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, artinya apabila laba yang diperoleh perusahaan dapat terus meningkat 

maka akan menaikan nilai perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ayem dan Nugroho (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi  profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. 

 

4.6.2. Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Nilai Perusahaan 

 Nilai koefisien beta variabel rasio leverage dengan Debt Asset Ratio (DAR) 

sebagai proksi sebesar 0,129 dengan nilai signifikansi sebesar  0,235 yang memiliki 

nilai lebih besar dari 0,05, artinya hipotesis kedua penelitian ini ditolak. Rasio 

leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemungkinan alasan 

penolakan hipotesis ini karena data dalam perusahaan yang diteliti mengalami 

fluktuasi pertumbuhan aset selama periode penelitian. Pertumbuhan aset dalam 

perusahaan yang lebih kecil dari 25%, hal ini dapat dilihat dari data uji beda yang 

telah dilakukan dimana terdapat 54 perusahaan yang memiliki leverage cukup 
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rendah. Hal tersebut mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

atau membayar kewajiban di masa yang akan datang akan menurun. Kemampuan 

perusahaan inilah yang yang membuat investor berpikir ulang jika ingin melakukan 

investasi sehingga mempengaruhi harga saham yang kemudian nilai perusahaan 

juga akan mengalami penurunan. 

 Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil uji beda nilai perusahaan 

antara perusahaan yang memiliki leverage tinggi dan rendah. Dari 92 perusahaan 

sampel, didapatkan 54 perusahaan dengan nilai leverage rendah dan 38 perusahaan 

dengan nilai leverage tinggi. Setelah dilakukan uji beda, hasil yang didapat adalah 

tidak terdapat perbedaan nilai perusahaan antara perusahaan yang memiliki 

leverage tinggi dan rendah karena nilai signifikansi uji beda 0,084 > 0,05. Hasil uji 

beda ini menguatkan hasil penelitian awal yaitu leverage tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan karena setelah dilakukan uji beda terbukti tidak terdapat 

perbedaan nilai perusahaan antara perusahaan yang memiliki leverage tinggi dan 

rendah. 

 Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ogolmagai 

(2013) yang menyatakan bahwa Debt Asset Ratio tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, tetapi hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Dj, 

dkk, (2012) yang menunjukan bahwa leverage berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dimana besar kecilnya hutang yang dimiliki perusahaan 

tidak terlalu diperhatikan oleh investor, karena investor lebih melihat bagaimana 

pihak manajemen perusahaan mengunakan dana tersebut dengan efektif dan efisien 

untuk mencapai nilai tambah bagi nilai perusahaan. 



57 

 

 

 

 

4.6.3. Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

 Nilai koefisien beta variabel rasio likuiditas dengan Current Ratio (CR) 

sebagai proksi sebesar -0,224 dan nilai signifikansi sebesar 0,042 yang memiliki 

nilai lebih kecil dari 0,05, sehingga artinya hipotesis ketiga penelitian ini ditolak. 

Rasio likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Alasan 

ditolaknya hipotesis ini karena bagi perusahaan yang dalam kondisi mengalami 

kelebihan dana, artinya jumlah dana tunai dan dana yang segera dapat dicairkan 

melimpah, maka kondisi ini bagi perusahaan juga kurang baik, karena ada aktivitas 

yang tidak dilakukan secara optimal. Pada kondisi ini, manajemen kurang mampu 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam hal menggunakan 

dana yang dimiliki. Dampaknya pasti hal ini akan berpengaruh terhadap usaha 

pencapaian laba seperti yang diinginkan. Hal ini memberikan dampak negatif harga 

pasar saham akan turun, kemudian nilai perusahaan juga akan turun.  

 Hasil penelitian di atas sependapat dengan studi empiris yang dilakukan 

oleh Novalia dkk (2015) menunjukan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan sehingga membuktikan bahwa likuiditas perusahaan yang tinggi secara 

signifikan menurunkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sudiani 

(2016)  menunjukan pengaruh negatif  dikarenakan current ratio yang merupakan 

perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar. Apabila aset lancar yang 

terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan ini semakin tinggi berarti ada dana yang 

mengganggur di perusahaan, yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat secara 

optimal memanfaatkan aset lancarnya sehingga tidak dapat memakmurkan 
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pemegang saham. Padahal untuk meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan harus 

bisa memakmurkan pemegang saham.  Hal ini tidak sependapat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Putra dan Lestari (2016) yang menunjukan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Apabila likuiditas 

meningkat maka nilai perusahaan juga meningkat. Hal ini membuktikan investor 

tertarik pada perusahaan yang tingkat likuiditas yang baik. 

 

4.6.4. Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan 

 Nilai koefisien beta variabel rasio aktivitas dengan Total Asset Turnover 

(TATO) sebagai proksi sebesar -0,327 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang 

memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, sehingga artinya hipotesis keempat penelitian 

ini ditolak. Rasio aktivitas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Perputaran total aset merupakan faktor yang sangat penting. Namun 

dari data statistik deskriptif didalam tabel 4.1. terlihat bawah nilai rata-rata TATO 

sebesar 0,991168 dan nilai maksimum TATO sebesar 3,1048 yang membuktikan 

bahwa nilai TATO dalam perusahaan sampel cenderung rendah (nilai rata-rata jauh 

di bawah nilai maksimum). Hal ini cenderung memberikan signal negatif bagi pasar 

yang menyebabkan menurunkan nilai perusahaan. 

 Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kushartono dan Nurhasanah, (2018) yang menunjukan bahawa TATO berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap PBV. Semakin besar rasio TATO semakin baik 

yang berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan 

menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan 
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penjualan. Dengan kata lain jumlah asset yang sama dapat memperbesar volume 

penjualan apabila assets turn overnya ditingkatkan atau diperbesar. Tetapi hal ini 

tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Marli, (2018) yang 

menunjukan bahwa Total Asset Turnover (Aktivitas) berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai Total Asset Turnover menunjukan 

keefektivan aset perusahaan dalam mendapatkan laba serta memberikan peluang 

bagi investor untuk berinvestasi dan dapat memberikan dampak naiknya harga 

saham perusahaan dipasar modal. 

 

4.6.5. Pengaruh Rasio Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

 Nilai koefisien beta variabel kebijakan dividen dengan Dividen Payout 

Ratio (DPR) sebagai proksi sebesar -0,021 dengan nilai signifikansi sebesar 0,767 

yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05, sehingga artinya hipotesis kelima 

penelitian ini ditolak. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Alasan ditolaknya hipotesis ini karena kebijakan dividen. Hal ini 

menunjukan bahwa dividen payout ratio bukan merupakan salah satu faktor utama 

yang mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Pembahasan mengenai 

pembagian dividen dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang 

diadakan setiap tahun. Pelaksanaan RUPS berimplikasi langsung terhadap nilai 

perusahaan karena dalam RUPS dibahas pengungkapan tanggung jawab 

perusahaan terhadap investor salah satunya pemberian dividen kepada pemilik 

saham. Besar kecilnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tidak 
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berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai perusahaan dan tidak menjadi 

pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di saham (Wahyuni dkk, 2013). 

 Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil uji beda nilai perusahaan 

antara perusahaan yang memiliki kebijakan dividen tinggi dan rendah. Dari 92 

perusahaan sampel, didapatkan 69 perusahaan dengan nilai kebijakan dividen 

rendah dan 23 perusahaan dengan nilai kebijakan dividen tinggi. Setelah dilakukan 

uji beda, hasil yang didapat adalah tidak terdapat perbedaan nilai perusahaan antara 

perusahaan yang memiliki kebijakan dividen tinggi dan rendah karena nilai 

signifikansi uji beda 0,822 > 0,05. Hasil uji beda ini menguatkan hasil penelitian 

awal yaitu kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena 

setelah dilakukan uji beda terbukti tidak terdapat perbedaan nilai perusahaan antara 

perusahaan yang memiliki kebijakan dividen tinggi dan rendah. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian Martha dkk, (2018) yang 

menunjukan variabel kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jika dividen menurun maka 

nilai perusahaan akan meningkat, karena dividen yang rendah akan menyebabkan 

menguatnya dana internal perusahaan karena laba ditahan perusahaan meningkat, 

sehingga kinerja perusahaan juga meningkat yang mengakibatkan naiknya nilai 

perusahaan. Namun hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

Ayem dan Nugroho (2016) yang menunjukan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin besar dividen yang diterima pemegang saham, maka akan semakin 

besar nilai perusahaan.  
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4.6.6. Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 

 Nilai koefisien beta variabel keputusan investasi dengan Fixed Asset Total 

Asset (FATA) sebagai proksi sebesar 0,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,874 

yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05, sehingga artinya hipotesis keenam 

penelitian ini ditolak.   

 Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil uji beda nilai perusahaan 

antara perusahaan yang memiliki keputusan investasi tinggi dan rendah. Dari 92 

perusahaan sampel, didapatkan 51 perusahaan dengan nilai keputusan investasi 

rendah dan 41 perusahaan dengan nilai keputusan investasi tinggi. Setelah 

dilakukan uji beda, hasil yang didapat adalah tidak terdapat perbedaan nilai 

perusahaan antara perusahaan yang memiliki keputusan investasi tinggi dan rendah 

karena nilai signifikansi uji beda 0,216 > 0,05. Hasil uji beda ini menguatkan hasil 

penelitian awal yaitu keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan karena setelah dilakukan uji beda terbukti tidak terdapat perbedaan nilai 

perusahaan antara perusahaan yang memiliki keputusan investasi tinggi dan rendah.  

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurvianda 

dkk, (2018) yang menunjukan bahwa kebijakan investasi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Investor sebagai pihak eksternal dari 

perusahaan tidak memperhatikan perkembangan asset yang dimiliki oleh 

perusahaan sedangkan manajemen sebagai pihak internal perusahaan bertanggung 

jawab atas setiap pembelian asset yang dilakukan. Pembelian asset tetap yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan harus memberikan dampak bagi laba 
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perusahaan yang akan merangsang naiknya nilai perusahaan tersebut. Tetapi hal ini 

tidak sependapat dengan penelitian Ayem dan Nugroho (2016) yang menunjukan 

bahwa kebijakan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang dinvestasikan, 

maka akan semakin besar nilai perusahaan.  
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