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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran suatu data 

bisa dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan 

minimum. Data penelitian perusahaan perbankan yang didapatkan dari Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 sebanyak 215 perusahaan. Data yang 

dijadikan sampel dan sudah sesuai dengan kriteria sebanyak 93 perusahaan. 

Berdasarkan 93 perusahaan yang sudah dilakukan uji normalitas terdapat data 

tidak normal disebabkan nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov awal kurang 

dari 0.05. Cara menormalkan data tersebut dilakukan pengurangan sampel dan 

menghapus 7 data ekstrim, lalu melakukan uji normalitas kembali untuk 

menguji apakah data sudah berdistribusi normal. Data yang sudah lolos 

sebanyak 86 perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah 

Komite Audit (KA), Dewan Komisaris (DK), Dewan Direksi (DD), 

Kepemilikan Manajerial (KM), Likuiditas (CR), Solvabilitas (DER), Aktivitas 

(TATO), Profitabilitas (NPM), Manajemen Risiko (ERM), dan Price Book 

Value (PBV). Berikut ini hasil dari statistik deskriptif pada penelitian ini dengan 

data normal:  
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Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KA 86 3 8 4,22 1,250 

DK 86 2 14 6,13 2,575 

DD 86 3 17 7,97 2,988 

KM 86 0,00001 0,21979 0,02611 0,05919 

CR 86 0,01437 7,43060 0,66699 1,31166 

DER 86 2,34950 16,07858 5,99255 2,71056 

TATO 86 0,01168 0,09971 0,04724 0,01751 

NPM 86 0,00305 0,62771 0,27405 0,14904 

ERM 86 0,40000 0,85000 0,68139 0,10629 

PBV 86 0,21137 4,69196 1,42571 0,98898 

Valid N 

(listwise) 
86 

    

 Sumber: Lampiran 12; Data Sekunder diolah, 2021 

  Berdasarkan tabel 4.1, variabel Komite Audit (KA) yang dihitung 

dengan total anggota komite audit. Nilai minimum sebesar 3 orang dan 

maksimum 8 orang. Nilai rata – rata sebesar 4.22 dan standar deviasi sebesar 

1.250. Artinya, rata – rata komite audit sebesar 4 orang sudah sesuai Peraturan 

OJK Nomor 55 /POJK.04/2015 Pasal 4 mengenai total komite audit minimal 3 

orang anggota. 

  Variabel Dewan Komisaris (DK) yang dihitung dengan total anggota 

dewan komisaris. Nilai minimum sebesar 2 orang dan maksimum 14 orang. Nilai 

rata – rata sebesar 6.13 dan standar deviasi sebesar 2.575. Jadi, rata – rata total 

dewan komisaris sudah sesuai Peraturan OJK Nomor 29 /POJK.05/2020 Pasal 

18 mengenai total dewan komisaris minimal 2 orang anggota. 
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  Variabel Dewan Direksi (DD) yang dihitung dengan total anggota 

dewan direksi. Nilai minimum sebesar 3 orang dan maksimum 17 orang. Nilai 

rata – rata sebesar 7.97 dan standar deviasi sebesar 2.988. Jadi, rata – rata total 

dewan direksi sudah sesuai Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 

3/POJK.04/2021 Pasal 10 mengenai total dewan direksi minimal 3 orang 

anggota. 

  Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) yang dihitung dengan 

membandingkan total saham yang dimiliki manajemen dengan jumlah saham 

beredar. Nilai minimum sebesar 0.00001, maksimum 0.21979, dan standar 

deviasi 0.05919. Nilai rata – rata sebesar 0.02611, berarti jumlah saham yang 

dipunyai oleh manajemen perusahaan sebesar 2.6% dari jumlah saham beredar. 

  Variabel Likuiditas (CR) yang dihitung dengan membagi aset lancar 

dan hutang lancar. Nilai minimum sebesar 0.01437, maksimum 7.43060, dan 

standar deviasi sebesar 1.31166. Nilai rata – rata sebesar 0.66699, memberikan 

arti perusahaan bisa menyiapkan Rp 0.66699 aset lancar untuk mencukupi setiap 

Rp 1 hutang lancar. 

  Variabel Solvabilitas (DER) yang dihitung dengan membagi total 

hutang dan total ekuitas. Nilai minimum sebesar 2.34950, memiliki maksimum 

16.07858, dan standar deviasi 2.71056. Nilai rata – rata sebesar 5.99255, 

memberikan arti perusahaan bisa mencukupi Rp 1 hutang dengan memakai Rp 

5.99255 ekuitas yang dipunya oleh perusahaan. 
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  Variabel Aktivitas (TATO) yang dihitung dengan membagi penjualan 

dan total aktiva. Nilai minimum sebesar 0.01168, memiliki maksimum 0.09971, 

dan standar deviasi sebesar 0.01751. Nilai rata – rata sebesar 0.04724, 

memberikan arti setiap Rp 1 aset perusahaan bisa menghasilkan Rp 0.04724 

penjualan.  

  Variabel Profitabilitas (NPM) yang dihitung dengan membagi laba 

bersih sesudah pajak dan penjualan. Nilai minimum sebesar 0.00305, maksimum 

0.62771, dan standar deviasi 0.14904. Nilai rata – rata sebesar 0.27405, 

memberikan arti setiap Rp 1 penjualan bersih bisa menghasilkan Rp 0.27405 

laba bersih. 

  Variabel Manajemen Risiko (ERM) yang dihitung dengan membagi 

total item yang diungkapkan dan total item ERMD yang seharusnya 

diungkapkan. Nilai minimum sebesar 0.40000, maksimum 0.85000, dan standar 

deviasi sebesar 0.10629. Nilai rata – rata ERM sebesar 0.68139. Sehingga, total 

item yang diungkapkan manajemen risiko oleh perusahaan dari 20 item pada 

COSO ERM memiliki rata – rata 0.68139. Artinya, hasil ini memperlihatkan 

bahwa sebagian perusahaan sudah menerapkan serta melakukan pengungkapan 

manajemen risiko dan mempunyai kinerja yang baik.  

  Variabel Price Book Value (PBV) yang dihitung dengan membagi 

harga pasar per saham dan nilai buku per saham. Nilai minimum sebesar 

0.21137, memiliki nilai maksimum 4.69196, dan standar deviasi sebesar 

0.98898. Nilai rata – rata sebesar 1.42571, hasil ini memperlihatkan agar 
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memperoleh 1 lembar saham diperlukan investasi sebesar Rp 1.42571. Ketika 

nilai PBV diatas 1 berarti harga saham lebih tinggi dari nilai buku. Artinya, pada 

sampel ini perusahaan dikatakan bisa membuat investor semakin tertarik 

disebabkan memiliki sinyal positif di masa depan dan kinerja yang baik.  

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

variabel dependen serta independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam 

pengujian ini memakai uji statistik Kolmogorov – Smirnov. Ketika nilai sig > 

0.05 artinya data normal, apabila < 0.05 artinya data tidak normal. 

Pengobatan bila terjadi data tidak normal yaitu dengan mencari data outlier, 

penghapusan data yang ekstrim serta pengujian normalitas dilakukan kembali 

dengan data yang sudah dilakukan pengurangan sampel.  

Tabel 4.2 Uji Normalitas (Sebelum Normal) 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
0,129 93 0,001 0,918 93 0,000 

      a. Lilliefors Significance Correction 

    Sumber: Lampiran 13; Data sekunder yang diolah, 2021 

  Berdasarkan tabel 4.2 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi 

Kolmogorov – Smirnov sebesar 0.001 yang artinya nilai signifikansi kurang 
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dari 0.05. Hasil ini menunjukan bahwa data belum berdistribusi normal. Maka 

dari itu, penelitian ini melakukan pengurangan data ekstrim supaya data bisa 

berdistribusi normal. Peneliti melakukan penghapusan data sebanyak 7 

perusahaan, yang jumlah awalnya 93 perusahaan menjadi 86 perusahaan. 

Tabel 4.3 Uji Normalitas (Sesudah Normal) 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
0,085 86 0,174 0,965 86 0,020 

      a. Lilliefors Significance Correction 

     Sumber: Lampiran 14; Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3, peneliti melakukan pengurangan sampel serta 

menguji normalitas kembali dengan memakai 86 perusahaan. Hasilnya 

memperlihatkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov - Smirnov sebesar 

0.174, berarti data sudah berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih 

besar dari 0.05. 

 

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ada ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke 

pengamatan lain. Uji ini memakai uji glejser. Pengujian glejser dilakukan 

dengan variabel independen diregresikan dengan hasil absolut variabel 
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dependen. Jika nilai signifikansi > 0.05 berarti data bebas dari 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas 

     a. Dependent Variable: ABSRES 

    Sumber: Lampiran 15; Data sekunder yang diolah, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.4 memperlihatkan bahwa seluruh variabel 

independen menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, berarti 

seluruh variabel bebas dari heteroskedastisitas.  

 

4.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi atau 

tidak antar variabel bebas. Uji ini melihat perhitungan SPSS pada bagian nilai 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 

KA 

DK 

DD 

KM 

CR 

DER 

TATO 

NPM 

ERM 

0,344 

0,099 

-0,072 

0,030 

-0,812 

-0,047 

-0,024 

0,550 

0,430 

0,085 

0,452 

0,050 

0,044 

0,035 

0,951 

0,038 

0,021 

3,157 

0,394 

0,449 

 

0,292 

-0,437 

0,210 

-0,114 

-0,147 

-0,154 

0,023 

0,152 

0,021 

0,761 

1,964 

-1,640 

0,850 

-0,854 

-1,252 

-1,138 

0,174 

1,092 

0,189 

0,449 

0,053 

0,105 

0,398 

0,396 

0,214 

0,258 

0,862 

0,278 

0,851 
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toleransi serta nilai Variance Inflation Factor (VIF). Ketika nilai toleransi > 

0.10 serta VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas. 

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) 

KA 

DK 

DD 

KM 

CR 

DER 

TATO 

NPM 

ERM 

 

0,527 

0,164 

0,192 

0,657 

0,850 

0,637 

0,682 

0,605 

0,914 

 

1,897 

6,088 

5,197 

1,521 

1,177 

1,569 

1,466 

1,654 

1,093 

             a. Dependent Variable: PBV 

        Sumber: Lampiran 16; Data Sekunder diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 memperlihatkan bahwa seluruh variabel 

independen menghasilkan nilai toleransi lebih besar dari 0.10 serta VIF 

kurang dari 10, berarti seluruh variabel independen bebas dari 

multikolinearitas. 

 

4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar 

kesalahan pengganggu periode t serta periode t-1. Uji ini memakai uji Durbin 
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Watson. Ketika nilai Durbin Watson di antara du dan 4-du, berarti bebas dari 

autokorelasi.  

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 0,700a 0,490 0,430 0,74669 1,952 

a. Predictors: (Constant), ERM, TATO, DK, NPM, CR, KM, DER, KA, DD 

b. Dependent Variable: PBV 

    Sumber: Lampiran 17; Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 uji ini memakai 86 sampel serta total variabel 

independen ada 9 (k=9), pada data tersebut nilai Durbin Watson yaitu 1.952. 

Sesudah nilai DW dihasilkan, kemudian meneliti adanya autokorelasi atau 

tidak sebagai berikut:  

du < DW < 4 – du 

1.8853 < 1.952 < 2.1147 

Hasil hitungan diatas memiliki arti nilai DW (1.952) ada diantara du 

(1.8853) dan 4 – du (2.1147). Jadi data sampel penelitian ini bisa dikatakan 

bebas dari autokorelasi. 
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4.3 Uji Hipotesis  

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat persentase seluruh 

variabel independen pada variabel dependen. Hasilnya bisa dilihat pada nilai 

Adjusted R Square.  

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,700a 0,490 0,430 0,74669 

    a. Predictors: (Constant), ERM, TATO, DK, NPM, CR, KM, DER, KA, DD 

   Sumber: Lampiran 18; Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil dari nilai Adjusted R Square yaitu 

0.430, berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 

43%. Lalu sisanya yang dijelaskan oleh variabel lain sebesar 57%.  

 

4.3.2 Uji F 

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel independen memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari 

nilai signifikan, ketika nilai signifikan F < 0.05 berarti Ho ditolak serta Ha 

diterima.  
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Tabel 4.8 Uji F 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 

Residual 

Total 

40,764 

42,374 

83,138 

9 

76 

85 

4,529 8,124 0,000b 

0,558   

   

a. Dependent Variable: PBV 

b. Predictors: (Constant), ERM, TATO, DK, NPM, CR, KM, DER, KA, DD 

Sumber: Lampiran 19; Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil nilai signifikan uji F sebesar 0.000, 

berarti nilai sig < 0.05 bisa dikatakan bahwa semua variabel independen pada 

penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

4.3.3 Uji T 

Uji T bertujuan untuk menghitung variabel independen berpengaruh 

secara parsial pada variabel dependen. Ciri dari uji T adalah ketika nilai sig < 

0.05 serta β positif berarti H1, H2, H3, H4, H5, H7, H8, H9 diterima. Ketika nilai 

sig < 0.05 serta β negatif berarti H6 diterima. 

 

 

 



73 
 

Tabel 4.9 Uji T 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -0,095 0,802  -0,119 0,906 

KA -0,030 0,089 -0,038 -0,336 0,737 

DK -0,165 0,078 -0,429 -2,125 0,037 

DD 0,090 0,062 0,271 1,451 0,151 

KM 5,663 1,688 0,339 3,356 0,001 

CR -0,110 0,067 -0,145 -1,636 0,106 

DER 0,012 0,037 0,033 0,326 0,745 

TATO 10,901 5,602 0,193 1,946 0,055 

NPM 2,290 0,699 0,345 3,277 0,002 

ERM 0,959 0,797 0,103 1,204 0,232 

    Sumber: Lampiran 20; Data sekunder yang diolah, 2021 

4.3.3.1 Pengaruh Positif Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan  

Hasil yang terlihat pada tabel 4.9 hipotesis pertama memperlihatkan 

bahwa nilai beta -0.038 (negatif) serta nilai sig 0.737, berarti nilai sig 0.737 

lebih besar dari 0.05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa komite audit 

tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, H1 yang 

menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

ditolak. 

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris pada saat 

mengawasi laporan keuangan, struktur pengendalian internal, dan 

mengawasi sistem pengendalian perusahaan supaya berjalan lancar. 
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Berdasarkan hasil data statistik deskriptif rata – rata komite audit sebesar 

4.22 (lebih dari 3) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 55 /POJK.04/2015 

Pasal 4 mengenai total komite audit minimal 3 anggota. Besaran komite 

audit dalam penelitian ini cenderung hanya berupa formalitas untuk 

memenuhi peraturan tersebut dan efektivitasnya akan lebih baik jika 

variabel ini menggunakan proksi proporsi komite audit independen terhadap 

total komite audit. Sehingga hasil penelitian ini komite audit tidak 

berpengaruh pada nilai perusahaan. Hasil ini memperlihatkan bahwa jumlah 

komite audit sedikit atau banyak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Hasil ini tidak sesuai dengan teori agensi yang mengatakan total komite 

audit semakin banyak, maka semakin efektif dalam memperhatikan perilaku 

direksi atau direktur yang berhubungan sama perilaku oportunistik (Jensen 

& Meckling, 1976).  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Agustina (2017) dan Ardianto & Rivandi (2018) menyimpulkan bahwa 

komite audit tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Wardoyo & Veronica (2013) dan Laksono & 

Kusumaningtias (2021) menyimpulkan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu, penelitian Marini & 

Marina (2017) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Hasil ini memperlihatkan bahwa komite audit 

tidak menjamin kinerja perusahaan lebih baik, jadi komite audit tidak 

menjadi hal pertimbangan saat pasar mengamati nilai perusahaan. 
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4.3.3.2 Pengaruh Positif Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil yang terlihat pada tabel 4.9 hipotesis kedua memperlihatkan 

bahwa nilai beta -0.429 (negatif) serta nilai sig 0.037, berarti nilai sig 0.037 

kurang dari 0.05. Karena beta hasilnya negatif, berarti dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Jadi, H2 yang menyatakan 

dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. 

Dewan komisaris mempunyai tugas yaitu memperhatikan kualitas 

informasi laporan keuangan serta memberi saran pada dewan direksi. 

Diketahui bahwa dewan komisaris pada perusahaan perbankan sudah sesuai 

dengan Peraturan OJK Nomor 29 /POJK.05/2020 Pasal 18 mengenai total 

dewan komisaris minimal 2 anggota. Tetapi, hasil ini dewan komisaris 

berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Hasil ini memperlihatkan 

jumlah dewan komisaris semakin banyak bisa membuat nilai perusahaan 

menurun. Hal tersebut disebabkan oleh ukuran dewan komisaris yang besar 

kurang efisien jika dibandingkan dengan ukurannya yang kecil. Hasil ini 

memberikan arti dewan komisaris yang banyak bisa mempersulit anggota 

saat melakukan tugasnya. Disebabkan kurang berkoordinasi sesama 

anggota, sehingga prosesnya terhambat saat mengawasi yang sudah menjadi 

tugasnya (Suhartanti & Asyik, 2015). Hal tersebut bisa membuat nilai 

perusahaan menurun dan pasar beranggapan negatif. 
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Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Suhartanti & Asyik (2015) dan Sixpria & Suhartati (2013) 

menyimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian Hafizah (2020) dan Kusumaningrum & Nugroho 

(2019) menyimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Lalu, penelitian Fintreswari & Sutiono (2017) 

menyimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini disebabkan oleh dewan komisaris yang sedikit bisa 

membuat kinerja perusahaan semakin efisien. Lalu, banyaknya dewan 

komisaris bisa membuat kesulitan komunikasi serta adanya pendapat dari 

banyak anggota sehingga tidak bisa berkoordinasi dengan baik, serta bisa 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

 

4.3.3.3 Pengaruh Positif Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil yang terlihat pada tabel 4.9 hipotesis ketiga memperlihatkan 

bahwa nilai beta 0.271 (positif) serta nilai sig 0.151, berarti nilai sig 0.151 

lebih besar dari 0.05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa dewan direksi 

tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, H3 yang 

menyatakan dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

ditolak.  

Dewan direksi memiliki tugas yaitu memberikan arahan strategi 

serta sumber daya perusahaan dalam jangka panjang (Ananta, 2013). 
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Diketahui, dewan direksi pada perusahaan perbankan sudah sesuai dengan 

Peraturan OJK Nomor 3 /POJK.04/2021 pasal 10 mengenai total dewan 

direksi minimal 3 anggota. Tetapi, hasil ini memperlihatkan dewan direksi 

tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Meskipun, dewan direksi memiliki 

tanggung jawab pada operasional perusahaan serta bertugas untuk 

mengelola perusahaan, hasil tersebut bisa dikarenakan dewan direksi 

jumlahnya berlebihan serta bisa menimbulkan masalah agensi (Tombokan 

et al., 2019). Dewan direksi yang jumlahnya banyak bisa menghambat saat 

mengambil keputusan, karena anggota lebih mementingkan diri sendiri serta 

bisa membuat nilai perusahaan menurun. Dalam menyusun dewan direksi 

lebih baik ketika lebih melihat kualitas individu dari pada jumlah 

anggotanya. Dewan direksi dalam mengawasi perusahaan bisa lebih efisien 

ketika kualitas individunya baik serta profitabilitas naik. Jika perusahaan 

memiliki pengawasan yang efisien, investor lebih berminat dalam 

melakukan investasi, serta nilai perusahaan naik. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mawei & Tulung (2019) dan Ling (2016) menyimpulkan bahwa dewan 

direksi tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

Khalasha & Lestari (2020) dan Saputra et al. (2019) menyimpulkan bahwa 

dewan direksi tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu, 

penelitian Tombokan et al. (2019) menyimpulkan bahwa dewan direksi 

tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini 

memperlihatkan semakin banyak dewan direksi dalam bank, maka semakin 
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banyak masalah agensi. Dewan direksi semakin banyak bisa membuat 

pengambilan keputusan sulit, disebabkan lebih mementingkan masing – 

masing individu, serta bisa mempengaruhi nilai perusahaan.  

 

4.3.3.4 Pengaruh Positif Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil yang terlihat pada tabel 4.9 hipotesis keempat memperlihatkan 

bahwa nilai beta 0.339 (positif) serta nilai sig 0.001, berarti nilai sig 0.001 

kurang dari 0.05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, H4 yang 

menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan diterima. 

Kepemilikan manajerial bisa berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. Kepemilikan manajerial di perusahaan bisa menyatukan 

kepentingan pengelola perusahaan, manajemen, serta pemegang saham 

sehingga menghasilkan pengaruh positif serta membuat nilai pemegang 

saham naik (Agustina, 2017). Kepemilikan manajerial bisa meminimalkan 

masalah agen dan meluruskan perbedaan pendapat dari manajer serta 

investor. Kepemilikan manajerial juga memiliki bagian dalam mengambil 

keputusan serta berpengaruh pada jalannya perusahaan. Jika kepemilikan 

manajerial semakin banyak memiliki saham, maka berguna bagi pemegang 

saham karena manajemen lebih rajin saat melaksanakan kepentingan 

pemegang saham dan nilai perusahaan meningkat. 
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Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Aisyah (2020) dan Jayaningrat et al. (2017) menyimpulkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arianti & Putra (2018) dan Agustina (2017) 

menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Lalu, penelitian Meindarto & Lukiastuti (2016) 

menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Kebijaksanaan perusahaan yang efektif bisa membuat nilai 

perusahaan meningkat. Manajerial yang memiliki banyak saham bisa 

membuat nilai perusahaan meningkat. Adanya manajemen pada perusahaan 

bisa mengawasi laporan keuangan sehingga tidak terjadi manipulasi. 

Dalam penelitian terdapat 109 sampel perusahaan yang tidak 

memiliki kepemilikan manajerial. Untuk mengetahui apakah apabila 

kepemilikan manajerial diolah dengan menggunakan pengukuran dummy 

(1 untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dan 0 untuk 

perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial), maka dilakukan 

analisis lebih lanjut yang disebut dengan analisis sensitivitas. Berdasarkan 

hasil pengolahan uji beda pada 202 perusahaan antara 93 perusahaan yang 

memiliki kepemilikan manajerial dan 109 perusahaan yang tidak memiliki 

kepemilikan manajerial, hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan nilai 

perusahaan antara perusahaan yang memiliki dan tidak memiliki 

kepemilikan manajerial karena nilai signifikansi uji beda 0,114 > 0,05. Hasil 

uji beda ini mengindikasikan bahwa baik pengujian dilakukan dengan 
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menggunakan kepemilikan manajerial yang hanya ada isinya atau 

kepemilikan manajerial dummy, maka hasilnya akan tetap sama. 

 

4.3.3.5 Pengaruh Positif Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil yang terlihat pada tabel 4.9 hipotesis kelima memperlihatkan 

bahwa nilai beta -0.145 (negatif) serta nilai sig 0.106, berarti nilai sig 0.106 

lebih besar dari 0.05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Likuiditas (CR) 

tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, H5 yang 

menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

ditolak. 

Hasil ini memperlihatkan likuiditas tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan. Berdasarkan hasil data statistik deskriptif rata – rata likuiditas 

sebesar 0.66699 (lebih kecil dari 2). Hasil likuiditas yang baik dan yang 

ideal bagi perusahaan yaitu 2 (Yudiawati & Indriani, 2016). Ketika hasil 

likuiditas nilainya 2, dapat diperkirakan perusahaan memiliki keuangan 

yang bisa diandalkan dan bisa melunasi hutangnya. Rasio likuiditas yang 

rendah nilainya kurang dari 1. Nilai rasio yang rendah menunjukkan bahwa 

perusahaan mungkin dalam posisi kesulitan keuangan dan tidak dapat 

melunasi hutangnya. Karena dalam penelitian ini nilai rata – rata likuiditas 

masih rendah, hal itulah yg menjadi salah satu pertimbangan likuiditas tidak 

berpengaruh pada nilai perusahaan.  
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Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kushartono & Nurhasanah (2018) dan Agustina (2017) menyimpulkan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Andriani & Panglipurningrum (2020) dan Stiyarini (2016) 

menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Lalu, penelitian Lumentut & Mangantar (2019) menyimpulkan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini 

memperlihatkan likuiditas semakin tinggi, maka nilai perusahaan menurun 

disebabkan manajemen perusahaan tidak memakai aset secara efektif.  

 

4.3.3.6 Pengaruh Negatif Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil yang terlihat pada tabel 4.9 hipotesis keenam memperlihatkan 

bahwa nilai beta 0.033 (positif) serta nilai sig 0.745, berarti nilai sig 0.745 

lebih besar dari 0.05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa solvabilitas 

(DER) tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Jadi, H6 yang 

menyatakan solvabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

ditolak. 

Hasil ini memperlihatkan solvabilitas tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan. Hasil ini memberikan arti bahwa solvabilitas tidak menjadi 

perhatian investor ketika membeli saham perusahaan. Investor lebih tertuju 

pada laba dan penjualan yang efisien, lebih memandang prospek perusahaan 

menurut kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki laba serta penjualan 
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yang efisien lebih aman jika memiliki hutang yang besar, karena 

kemungkinan untuk bangkrut sedikit. Berbeda dengan perusahaan yang 

memiliki laba serta penjualan tidak efisien. Ketika perusahaan mempunyai 

hutang besar bagi investor dianggap wajar selama perusahaan tersebut bisa 

menghasilkan laba serta penjualan yang efisien (Apsari et al., 2015). Hal 

tersebut yang menyebabkan DER tidak berpengaruh pada PBV. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Apsari et al. (2015) dan Mawei & Tulung (2019) menyimpulkan bahwa 

solvabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian Elisa & 

Amanah (2021) dan Martikarini (2014) menyimpulkan bahwa solvabilitas 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu, penelitian Nurminda et 

al. (2017) menyimpulkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hasil ini memperlihatkan solvabilitas tidak selalu 

mempengaruhi nilai perusahaan. Solvabilitas yang tinggi atau rendah tetap 

bisa dinilai baik, selama perusahaan tersebut bisa melunasi hutangnya. 

 

4.3.3.7 Pengaruh Positif Aktivitas terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil yang terlihat pada tabel 4.9 hipotesis ketujuh memperlihatkan 

bahwa nilai beta 0.193 serta nilai sig 0.055, berarti nilai sig 0.055 lebih besar 

dari 0.05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas (TATO) tidak 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, H7 yang menyatakan 

aktivitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. 
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Hasil penelitian ini aktivitas tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan. Hasil ini memperlihatkan aktivitas rendah yang berarti 

perusahaan memiliki aktiva yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

kesanggupan dalam menjual. Hal tersebut bisa membuat investor saat mau 

berinvestasi tidak mengamati rasio aktivitas serta tidak berpengaruh pada 

nilai perusahaan (Stiyarini, 2016). Ketika perusahaan tidak menekan biaya 

operasional itu bisa membuat laba perusahaan berkurang. Karena TATO 

yang semakin naik, maka bisa memperlihatkan perusahaan yang efektif saat 

memakai seluruh dananya dalam menaikkan penjualan. Nilai perusahaan 

yang menurun, dimata investor terjadi akibat asset yang menurun serta 

penjualan juga ikut menurun. Maka dari itu, supaya perusahaan bisa 

menjaga tingkat keperluannya harus fokus dalam aseet dan aktivitas 

penjualannya (Taslim, 2016).  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Utami & Welas (2019) dan Taslim (2016) menyimpulkan bahwa 

aktivitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian Elisa & 

Amanah (2021) dan Siswoyo & Oetomo (2012) menyimpulkan bahwa 

aktivitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu, penelitian 

Stiyarini (2016) menyimpulkan bahwa aktivitas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hasil ini memperlihatkan aktivitas perusahaan perbankan 

rendah, perusahaan juga terjadi kelebihan investasi dalam seluruh asset 

dikarenakan nilai penjualan relatif lebih kecil saat dibandingkan dengan 
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total asset. Hal tersebut bisa membuat investor saat berinvestasi kurang 

mengamati rasio aktivitas serta tidak mempengaruhi nilai perusahaan.  

 

4.3.3.8 Pengaruh Positif Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil yang terlihat pada tabel 4.9 hipotesis kedelapan 

memperlihatkan bahwa nilai beta 0.345 (positif) serta nilai sig 0.002, berarti 

nilai sig 0.002 kurang dari 0.05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa 

profitabilitas (NPM) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, H8 

yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan diterima. 

Profitabilitas bisa berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Hasil 

ini memperlihatkan bahwa perusahaan sanggup memakai aset secara efisien 

untuk memperoleh laba yang besar, karena profitabilitas meningkat. 

Menurut konsep teori sinyal, profitabilitas meningkat bisa menghasilkan 

sinyal positif yang membuat investor semakin percaya serta membuat nilai 

perusahaan dan harga saham tinggi. Karena pada dasarnya, investor dalam 

menanamkan modalnya mencari perusahaan yang kinerjanya baik 

(Jayaningrat et al., 2017). Profitabilitas juga memberikan dampak baik 

tentang keadaan perusahaan dimasa datang serta memberikan pengaruh 

pada nilai perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tikawati (2016) dan Jayaningrat et al. (2017) menyimpulkan bahwa 
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profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

Agustina (2017) dan Apsari et al. (2015) menyimpulkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu, penelitian 

Ningsih (2019) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi memperlihatkan sinyal 

positif serta keefektifan manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Profitabilitas yang tinggi bisa memberikan prospek yang efektif untuk 

investor serta permintaan saham meningkat. Permintaan saham yang 

meningkat bisa membuat nilai perusahaan naik.  

 

4.3.3.9 Pengaruh positif Manajemen Risiko terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil yang terlihat pada tabel 4.9 hipotesis kesembilan 

memperlihatkan bahwa nilai beta 0.103 (positif) serta nilai sig 0.232, berarti 

nilai sig 0.232 lebih besar dari 0.05. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa 

manajemen risiko (ERM) tidak berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Jadi, H9 yang menyatakan manajemen risiko berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan ditolak. 

Manajemen risiko adalah hal yang penting dalam perusahaan 

perbankan. Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.03/2020 

mengatakan bank harus menerapkan manajemen risiko untuk mengelola 

risiko dengan baik. Tetapi, hasil ini manajemen risiko tidak berpengaruh 

pada nilai perusahaan. Hasil ini memperlihatkan khususnya sektor 
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keuangan, investor saat memutuskan untuk investasi kurang memperhatikan 

penerapan ERM di perusahaan. Keputusan investor saat berinvestasi 

melihat informasi selain manajemen risiko, maka dari itu ERM tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. Walaupun pada laporan tahunan 

perusahaan perbankan sudah memiliki pengungkapan risiko yang cukup 

baik, semestinya stakeholder bisa mendapatkan gambaran saat hendak 

berinvestasi, tetapi yang ada beberapa investor tidak memperhatikan 

informasi manajemen risiko. Selain itu, penerapan ERM supaya bisa terlihat 

hasilnya membutuhkan waktu jangka panjang. Penerapan ERM dengan 

waktu jangka panjang bisa menghasilkan kas perusahaan meningkat serta 

persaingan yang unggul (Sanjaya & Linawati, 2015). Tetapi, periode 

penelitian ini hanya selama 5 tahun, sehingga tidak terlihat bahwa 

manajemen risiko berpengaruh pada nilai perusahaan.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ardianto & Rivandi (2018) dan Mariani & Suryani (2018) 

menyimpulkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Penelitian Rivandi (2018) dan Aditya & Naomi (2017) 

menyimpulkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Lalu, penelitian Sanjaya & Linawati (2015) 

menyimpulkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan.  Hasil ini memperlihatkan ada kemungkinan investor saat 

mengambil keputusan investasi tidak memperhatikan informasi yang ada 
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dalam manajemen risiko, tetapi lebih memperhatikan hal lain, seperti 

profitabilitas saat berinvestasi.   


