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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4. 1 Statistik deskriptif 

 N Minimum 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

CR 166 .459 8.318 2.71857 1.774154 

DER 166 .083 4.190 .85679 .749948 

TATO 166 .097 3.057 1.02874 .486450 

ROA 166 -.091 .921 .08394 .097131 

DPR 166 -.605 6.329 .50987 .954978 

PBV 166 .039 8.293 1.87302 1.798733 

Valid N (listwise) 166     

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022 

 

Dari tabel diatas diketahui informasi, antara lain N atau jumlah total 

observasi pada setiap variabel yaitu 254 perusahaan yang berasal dari 79 sampel 

perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan tahun 2014-2018 setelah 

mengeluarkan outlier menjadi 166 perusahaan. 

 Rata-rata rasio likuiditas atau (CR) sebesar 2,71857 , artinya nilai rata-rata 

dari keseluruhan variabel rasio likuiditas adalah 2,71857 dengan standar deviasi 

sebesar 1,774154. Pada variabel rasio likuiditas nilai standar deviasi lebih kecil dari 

nilai mean-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan 

minimum selama periode pengamatan, artinya tidak ada kesenjangan yang cukup 

besar dari rasio likuiditas terendah dan tertinggi. Data minimum adalah 0,459 dan 

data maksimum adalah 8,318. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sampel 

perusahaan yang diteliti memiliki nilai rasio likuiditas yang baik karena semakin 

tinggi nilai rasio likuiditas semakin baik juga keadaan perusahaan yaitu sebesar 

2,71 artinya setiap Rp. 1 liabilitas lancar dapat dilunasi oleh Rp. 2,71 aset lancar. 

 Rata-rata rasio solvabilitas atau (DER) sebesar 0,85679 artinya nilai rata-

rata dari keseluruhan variabel rasio solvabilitas adalah 0,85679 dengan standar 

deviasi sebesar 0,749948. Pada variabel rasio solvabilitas nilai standar deviasi lebih 
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kecil dari nilai mean-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum 

dan minimum selama periode pengamatan, artinya tidak ada kesenjangan yang 

cukup besar dari rasio solvabilitas terendah dan tertinggi. Data minimum adalah 

0,083 dan data maksimum adalah 4,190. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 

sampel perusahaan yang diteliti memiliki nilai rasio solvabilitas yang baik karena 

semakin kecil nilai rasio solvabilitas semakin baik juga keadaan perusahaan yaitu 

sebesar 0,856 artinya total hutang berada pada 85,6% ekuitas perusahaan. 

 Rata-rata rasio aktivitas atau (TATO) sebesar 1,02874 artinya nilai rata-rata 

dari keseluruhan variabel rasio aktivitas adalah 1,02874 dengan standar deviasi 

sebesar 0,486450. Pada variabel rasio aktivitas nilai standar deviasi lebih kecil dari 

nilai mean-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan 

minimum selama periode pengamatan, artinya tidak ada kesenjangan yang cukup 

besar dari rasio aktivitas terendah dan tertinggi. Data minimum adalah 0,097 dan 

data maksimum adalah 3,057. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sampel 

perusahaan yang diteliti memiliki nilai rasio aktivitas yang baik karena semakin 

tinggi nilai rasio aktifitas semakin baik juga keadaan perusahaan yaitu setiap Rp. 1 

aset dapat menghasilkan Rp. 1,028 penjualan. 

 Rata-rata rasio profitabilitas atau (ROA) sebesar 0,08394 artinya nilai rata-

rata dari keseluruhan variabel rasio profitabilitas adalah 0,08394 dengan standar 

deviasi sebesar 0,097131. Pada variabel rasio profitabilitas nilai standar deviasi 

lebih besar dari nilai mean-nya menunjukkan tingginya variasi antara nilai 

maksimum dan minimum selama periode pengamatan, artinya ada kesenjangan 

yang cukup besar dari rasio profitabilitas terendah dan tertinggi. Data minimum 

adalah -0,091 dan data maksimum adalah 0,9210. Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa sampel perusahaan yang diteliti memiliki nilai rasio profitabilitas yang 

kurang baik karena semakin tinggi nilai rasio profitabilitas semakin baik juga 

keadaan perusahaan karena perusahaan semakin produktif dan efisien dalam 

mengolah asetnya namun hasil rata-rata nilai rasio profitabilitas hanya 0,083 yaitu 

setiap Rp. 1 aset dapat menghasilkan Rp. 0,083 penjualan bersih. 

 Rata-rata rasio kebijakan dividen atau (DPR) sebesar 0,50987 artinya nilai 

rata-rata dari keseluruhan variabel rasio kebijakan dividen adalah 0, 50987 dengan 
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standar deviasi sebesar 0,954978. Pada variabel rasio kebijakan dividen nilai 

standar deviasi lebih besar dari nilai mean-nya menunjukkan tingginya variasi 

antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, artinya ada 

kesenjangan yang cukup besar dari rasio kebijakan dividen terendah dan tertinggi. 

Data minimum adalah -0,605 dan data maksimum adalah 6,329. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa sampel perusahaan yang diteliti memiliki nilai rasio dividen 

yang baik karena nilai rata-rata rasio dividen perusahaan tidak terlalu tinggi yaitu 

sebesar 0,94 artinya setiap Rp. 1 laba per lembar investor mendapatkan Rp. 0,509 

dividen per lembar saham. 

 Rata-rata rasio nilai perusahaan atau (PBV) sebesar 1,87302 artinya nilai 

rata-rata dari keseluruhan variabel rasio nilai perusahaan adalah 1,87302 dengan 

standar deviasi 1,798733. Pada variabel rasio nilai perusahaan nilai standar deviasi 

lebih kecil dari nilai mean-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai 

maksimum dan minimum selama periode pengamatan, artinya tidak ada 

kesenjangan yang cukup besar dari rasio nilai perusahaan terendah dan tertinggi. 

Data minimum adalah 0,039 dan data maksimum adalah 8,293. Rata-rata rasio nilai 

perusahaan sebesar 1,87 yang artinya setiap harga 1 lembar saham perusahaan 

dijual sebesar 1,87 kali dari nilai buku perusahaan. 
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4.2. Analisis Data 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

4.2.1.1. Uji Normalitas 

 

Tabel 4. 2 Nilai Uji Normalitas Kolmogorov-

Smirnov 

 
Unstandardiz

ed Residual 

N 166 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
1.59799517 

Most Extreme Differences Absolute .123 

Positive .123 

Negative -.108 

Test Statistic .123 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022 

 

 Dari tabel diatas setelah mengeluarkan data outlier, hasil 

pengujian menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov 0,123 dengan 

signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 yang berarti data sudah 

terdistribusi secara normal. 
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4.2.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 4. 3 Nilai Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 26.782 5 5.356 5.062 .246b 

Residual 169.301 160 1.058   
Total 196.083 165    

a. Dependent Variable: abs_res 

b. Predictors: (Constant), DPR, ROA, TATO, CR, DER 

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,246 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh pada absolut 

residual yang berarti data adalah homogen dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4.2.1.3. Uji Autokorelasi 

 

Tabel 4. 4 Nilai Uji Autokorelasi Uji 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.35977 

Cases < Test Value 83 

Cases >= Test Value 83 

Total Cases 166 

Number of Runs 72 

Z -1.868 

Asymp. Sig. (2-tailed) .062 

a. Median 

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022 

 

Dalam penelitian ini menggunakan uji run test, dan hasilnya 

berdasarkan uji run test menghasilkan nilai signifikansi 0,062 lebih 

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah 

autokorelasi. 
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4.2.1.4. Uji Multikolinearitas 

 

Tabel 4. 5 Nilai Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constan

t) 
1.810 .490  3.695 .000   

CR .103 .089 .102 1.152 .000 .634 1.576 

DER -.329 .212 -.137 -1.556 .012 .633 1.580 

TATO .030 .267 .008 .111 .009 .944 1.059 

ROA 7.796 1.407 .421 5.543 .000 .855 1.169 

DPR .117 .134 .062 .874 .038 .970 1.031 

a. Dependent Variable: PBV 

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil dari uji 

multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) berada pada 1 hingga 10. Variabel rasio likuiditas (CR) 

memiliki nilai sebesar 1,576, variabel rasio solvabilitas (DER) 

memiliki nilai sebesar 1,580, variabel rasio aktivitas (TATO) 

memiliki nilai sebesar 1,059, variabel rasio profitabilitas (ROA) 

memiliki nilai sebesar 1,169, dan rasio kebijakan dividen (DPR) 

1,031. dan selain itu setiap variabel memiliki nilai Tolerance 

kurang dari 1. Variabel rasio likuiditas (CR) memiliki nilai sebesar 

0,634, variabel rasio solvabilitas (DER) memiliki nilai sebesar 

0,633, variabel rasio aktivitas (TATO) memiliki nilai sebesar 

0,944, variabel rasio profitabilitas (ROA) memiliki nilai sebesar 

0,855, dan rasio kebijakan dividen (DPR) 0,970. 

Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa tidak terjadi 

masalah multikolinearitas. 
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4.3. Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

 

Tabel 4. 6 Nilai Uji Koefisiensi Determinasi (R²) 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .459a .211 .186 1.622772 

a. Predictors: (Constant), DPR, ROA, TATO, CR, DER 

b. Dependent Variable: PBV 

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022 

 

Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hasil nilai adjusted R 

square adalah 0,186 yang berarti dalam penelitian ini  variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 18,6% sehingga masih 

ada 81,4% variabel dependen yang dapat dipengaruhi oleh variabel 

independen diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

4.3.2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

 

Tabel 4. 7 Nilai Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 112.506 5 22.501 8.545 .000b 

Residual 421.342 160 2.633   
Total 533.848 165    

a. Dependent Variable: PBV 

b. Predictors: (Constant), DPR, ROA, TATO, CR, DER 

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022 

 

Pada hasil uji F menunjukkan angka sebesar 8,545 dengan signifikansi 

0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka berarti hipotesis yang 

menyatakan pengaruh pengaruh rasio likuiditas (CR), rasio solvabilitas 

(DER), rasio aktivitas (TATO), rasio profitabilitas (ROA), dan rasio 

kebijakan dividen (DPR) terhadap nilai perusahaan secara simultan 

diterima. 
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4.3.3. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-t) 

 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk membuktikan hipotesis 

mengenai pengaruh rasio likuiditas (CR), rasio solvabilitas (DER), rasio 

aktivitas (TATO), rasio profitabilitas (ROA), dan rasio kebijakan dividen 

(DPR) terhadap nilai perusahaan. Hasil dari pengujian sebagai berikut : 

 
Tabel 4. 8 Uji Hipotesis secara Parsial (Uji-t) 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.810 .490  3.695 .000 

CR .103 .089 .102 1.152 .000 

DER -.329 .212 -.137 -1.556 .012 

TATO .030 .267 .008 .111 .009 

ROA 7.796 1.407 .421 5.543 .000 

DPR .117 .134 .062 .874 .038 

a. Dependent Variable: PBV 

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2022 

 

Model persamaan regresi yang dapat ditulis dari hasil tersebut dalam 

bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut : 

PBV = 1,810 + 0,103 CR - 0,329 DER + 0,030 TATO + 7,796 ROA 

+ 0,117 DPR 

H1 : Rasio likuiditas (CR) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh Rasio likuiditas (CR) terhadap nilai perusahaan (PBV) 

sebesar 1,152 dengan signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, hal ini 

berarti bahwa rasio likuiditas (CR) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Hasil regresi menunjukkan bahwa rasio likuiditas (CR) berhubungan 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa (H1) diterima. Hasil penelitian diatas menyatakan 

bahwa rasio likuiditas meningkatkan nilai perusahaan atau berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan sejalan dengan hasil penelitian dari Jantana 

(2015) dan Yunita (2015) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Menurut Jantana (2015) kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau membayarkan dividen 

kepada para pemegang saham tepat pada waktunya. Pembayaran dividen 

yang tepat pada waktunya diperlukan ketersediaan dana dalam hal ini adalah 

kas yang dimiliki oleh perusahaan. 

H2 : Rasio solvabilitas (DER) berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh Rasio solvabilitas (DER) terhadap nilai perusahaan (PBV) 

sebesar -1,556 dengan signifikan sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05, hal ini 

berarti bahwa rasio solvabilitas (DER) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV).  

Hasil regresi menunjukkan bahwa solvabilitas (DER) berhubungan 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa (H2) diterima. Hasil penelitian diatas menyatakan 

bahwa rasio solvabilitas menurunkan nilai perusahaan atau berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan sejalan dengan penelitian dari hasil 

penelitian dari Utami (2017) dan Yunita (2015) menyatakan bahwa 

solvabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Menurut Yunita 

(2015) semakin tinggi perusahaan berhutang, maka nilai perusahaan akan 
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menurun. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada penambahan hutang, maka 

akan menurunkan nilai perusahaan secara signifikan. 

H3 : Rasio aktivitas (TATO) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh Rasio aktivitas (TATO) terhadap nilai perusahaan (PBV) 

sebesar 0,111 dengan signifikan sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, hal ini 

berarti bahwa rasio aktivitas (TATO) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Hasil regresi menunjukkan bahwa rasio aktivitas (TATO) berhubungan 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa (H3) diterima. Hasil penelitian diatas menyatakan 

bahwa rasio aktivitas meningkatkan nilai perusahaan atau berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan sejalan dengan penelitian terdahulu dari 

Kurniasih et al. (2015) dan Rinnaya et al. (2016) menyatakan bahwa 

aktivitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, menggunakan aset 

perusahaan dengan efektif untuk menghasilkan laba yang cukup tinggi 

sehingga sangat kecil dalam menggunakan hutang untuk membiayai 

penjualan perusahaan. Keefektifan ini yang dijadikan para investor untuk 

membeli saham perusahaan.  

H4 : Rasio profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh Rasio profitabilitas (ROA) terhadap nilai perusahaan (PBV) 

sebesar 5,543 dengan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini 
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berarti bahwa rasio profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Hasil regresi menunjukkan bahwa rasio profitabilitas (ROA) 

berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa (H4) diterima. Hasil penelitian diatas 

menyatakan bahwa rasio profitabilitas meningkatkan nilai perusahaan atau 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sejalan dengan penelitian 

terdahulu dari Hermuningsih (2013); Nofrita (2013); Nurhayati (2013) 

menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Hermuningsih (2013) Profitabilitas yang tinggi menunjukkan 

prospek perusahaan yang bagus sehinggga memicu permintaan saham oleh 

investor. Respon positif dari investor tersebut akan meningkatkan harga 

saham dan selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan 

H5 : Rasio kebijakan dividen (DPR) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh Rasio kebijakan dividen (DPR) terhadap nilai perusahaan 

(PBV) sebesar 0,874 dengan signifikan sebesar 0,038 lebih kecil dari 0.05, 

hal ini berarti bahwa rasio kebijakan dividen (DPR) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil regresi 

menunjukkan bahwa rasio kebijakan dividen (DPR) berhubungan positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa (H5) diterima. Hasil penelitian diatas menyatakan 

bahwa rasio dividen meningkatkan nilai perusahaan atau berpengaruh 
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positif terhadap nilai perusahaan sejalan dengan penelitian dari Nurhayati 

(2013) dan Nofrita (2013) menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Nurhayati (2013) 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan 

membuktikan bahwa dividend yield lebih disukai dibandingkan capital 

gain, sehingga untuk dapat meningkatkan harga sahamnya, emiten 

sebaiknya menjalankan kebijakan dividen perlembar saham yang 

dibayarkan karena akan berpengaruh positif terhadap peningkatan harga 

saham perusahaan. 

  


