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Abstract- This is an undergraduate thesis that has been
conducted and compiled by Christine Alvionita, student
identification
540160031,
STIE-IBEK
Accounting
Departement. The title of thesis in Bahasa Indonesia;
"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
NILAI PERUSAHAAN; STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR OTOMOTIF & KOMPONENNYA YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 20142018”. The research conducted from February 2020 to July
2020, it consists of 111 pages without attachments. The
population in this study is the automotive & its components
subsector companies which is listed on the Indonesia Stock
Exchange in finance fiscal year of 2014-2018. The sampling
method in this research is non-probability in the form of
purposive sampling by taking samples from the population
based on a certain criterion.
The results showed that the Investment Decision, Debt
Policy, Dividend Policy and Profitability simultaneously had a
positive and significant effect on Firm Value of automotive &
its components subsector companies listed on the Indonesia
Stock Exchange in 2014-2018. This is because the results of
the simultaneous test (test-F) which shows that the (93,690 >
2,47) at significance level smaller than α = 5%. Partially, the
Investment Decision has a positive and significant effect on
Firm Value (2,965 > 1,81246). Debt Policy partially has no
effect and is not significant effect on Firm Value (-1,396 <
1,81246). Dividend Policy partially has no effect and is not
significant on Firm Value (-1,921 < 1,81246). Profitability
has a positive and significant effect on Firm Value (16,666 >
1,81246). The coefficient determination shows by Adjusted R²
is 0,964 or the other word, Firm Value can be predicted by
96% Investment Decision, Debt Policy, Dividend Policy and
Profitability, while 4% is influenced by other factors outside
the research model.

Keyword: Investment Decision, Debt Policy, Dividend Policy,
Profitability, The Value of Firm.

I.

PENDAHULUAN

Suatu
perusahaan
memiliki
tujuan
yaitu
memaksimumkan nilai perusahaan sebab memaksimumkan
nilai perusahaan berarti memaksimumkan nilai sekarang dari
semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham
di masa yang akan datang. Nilai perusahaan merupakan ukuran
yang paling banyak digunakan oleh para investor untuk
menentukan apakah investasi modal yang dilakukan
menguntungkan atau merugikan. Nilai perusahaan merupakan
persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan
yang dikaitkan dengan harga saham. Jadi semakin tinggi nilai
perusahaan, maka semakin sejahtera para shareholdernya
(Fenandar dan Surya, 2012). Asumsi ini akan dijadikan
pertimbangan oleh investor apakah akan menahan saham
mereka ataukah akan menjualnya sehingga akan
mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan.
Menurut Abdillah (2013) terdapat beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi nilai perusahaan, dimana faktor-faktor ini
sering digunakan oleh para calon investor untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam usahanya meningkatkan nilai
perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah
kebijakan dividen, kebijakan utang, profitabilitas, keputusan
investasi, struktur kepemilikan, pertumbuhan perusahaan,
ukuran perusahaan. Masing-masing dari faktor tersebut
memiliki hubungan dan pengaruh yang tidak konsisten
terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut,
penulis akan menganalisis pengaruh keputusan investasi,
kebijakan utang, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap
nilai perusahaan dalam penelitian ini.
Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam
fungsi keuangan perusahaan, dimana nilai perusahaan sematamata ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapat tersebut
dapat diartikan bahwa keputusan investasi itu penting, karena
untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan
kemakmuran pemegang saham hanya akan dihasilkan melalui
kegiatan investasi perusahaan. Menurut signalling theory
menunjukkan bahwa pengeluaran investasi yang dilakukan
oleh perusahaan memberikan sinyal positif, khususnya pada
investor maupun kreditur bahwa perusahaan tersebut akan
tumbuh di masa mendatang (Wahyudi, 2006), sehingga dapat
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meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator
nilai perusahaan (Kusumaningrum & Rahardjo, 2013).
Kebijakan utang yaitu kebijakan yang dilakukan oleh
perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dengan
menggunakan utang keuangan atau financial leverage
(Brigham dan Houston, 2011). Utang adalah instrumen yang
sangat sensitif terhadap perubahan nilai perusahaan.
Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan dapat
meningkatkan laba per lembar sahamnya yang akhirnya akan
meningkatkan harga saham perusahaan yang berarti akan
meningkatkan nilai perusahaan (Yuniati et al, 2016).
Kebijakan keuangan yang juga harus diambil oleh
perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan
adalah terkait dengan pembagian dividen. Kebijakan dividen
adalah nilai perusahaan juga dapat dilihat dari kemampuan
perusahaan membayar dividen. Menurut Wijaya et al (2010),
pembagian dividen haruslah tepat karena jika pembayaran
dividen terlalu tinggi akan mengganggu pertumbuhan
perusahaan, sedangkan pembayaran dividen yang terlalu
rendah akan menurunkan minat investor. Kebijakan dividen
yang tepat akan meningkatkan harga saham yang menjadi salah
satu indikator nilai perusahaan.
Wijaya & Sedana (2015), menyatakan bahwa tingginya
profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan
dan tergantung pada bagaimana persepsi investor terhadap
peningkatan
profitabilitas
perusahaan.
Profitabilitas
mencerminkan pembagian laba yang menjadi haknya yaitu
seberapa banyak dana yang di investasikan kembali dan
seberapa banyak yang dibayarkan sebagai dividen tunai
ataupun dividen saham kepada para pemilik saham (Jusriani &
Rahardjo, 2013). Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka
semakin besar nilai profitabilitas perusahaan, yang pada
akhirnya dapat menjadi sinyal positif bagi investor dalam
melakukan investasi untuk memperoleh return tertentu (Irwan,
2018).
Penulis tertarik melakukan penelitian di perusahaan
otomotif & komponennya karena menurut data Gaikindo
(2018), perkembangan sektor otomotif setiap tahun diprediksi
melaju bahkan menjadi tulang punggung pemerintah dalam
mewujudkan target pertumbuhan industri sebesar 5,67 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, gencarnya
pembangunan jalan tol berbayar dan jalan umum diyakini akan
kian mendongkrak penjualan kendaraan bermotor di masa
depan. Terlebih lagi, industri otomotif merupakan satu dari
lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan
pengembangannya oleh pemerintah. Semakin pesatnya
perkembangan sektor otomotif membuat banyak investor
tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor ini.
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1. Menganalisis pengaruh keputusan investasi
terhadap nilai perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh kebijakan utang terhadap
nilai perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap
nilai perusahaan.
4. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai
perusahaan.
5. Menganalisis pengaruh keputusan investasi,
kebijakan utang, kebijakan dividen dan
profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

II.

LANDASAN TEORI

1. Akuntansi
Menurut Harahap (2011) akuntansi adalah proses
mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi
ekonomi
sebagai
bahan
informasi
dalam
hal
mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil
kesimpulan oleh para pemakainya. Akuntansi adalah bahasa
atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan infromasi
tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan
terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal dari suatu
bisnis. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi,
mencatat dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa
ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasi
keuangan..
2. Akuntansi Keuangan
Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak
eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik
bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan
keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam
penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar
akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun
oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari
akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan
umum (general purpose financial statement) (Martani, 2012).
4. Nilai Perusahaan
Menurut Brigham dan Erdhadt (2005), Nilai Perusahaan
adalah nilai sekarang (present value) dari free cash flow di
masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata
tertimbang biaya modal. Free cash flow adalah cash flow yang
tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik) setelah
memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional
perusahaan dan pengeluaran untuk investasi serta aset lancar
bersih. Menurut Harmono (2009) nilai perusahaan adalah
kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang
dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang
merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja
perusahaan.
5. Keputusan Investasi
Pengertian Keputusan Investasi menurut Purnamasari,
dkk dalam Fenandar, (2009) adalah keputusan yang
menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam
maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai
bentuk investasi. Keputusan Investasi menurut Wijaya dan
Wibawa (2010) adalah keputusan sebagai komposisi antara
aset yang dimiliki dan pilihan investasi dimasa yang akan
datang. Keputusan Investasi menurut Sutrisno (2003) adalah
keseluruhan proses perencanaan dan pengembalian keputusan
berbagai bentuk investasi yang jangka waktu kembalinya
modal lebih dari satu tahun.
6. Kebijakan Utang
Kebijakan utang sangat sensitif terhadap perubahan
nilai perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang maka semakin
tinggi harga saham, namun pada titik tertentu peningkatan
utang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang
diperoleh dari penggunaan utang lebih kecil daripada biaya
yang ditimbulkannya. Kebijakan utang bisa digunakan untuk
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menciptakan nilai perusahaan yang diinginkan, namun
kebijakan utang juga tergantung dari ukuran perusahaan.
Artinya, perusahaan yang besar relatif lebih mudah untuk akses
kepasar modal. Kemudahan ini mengindikasikan bahwa
perusahaan besar relative mudah memenuhi sumber dana dari
utang melalui pasar modal. Oleh karena itu, mengaitkan
kebijakan utang dengan nilai perusahaan menjadi relevan
(Sulistiono, 2010).
7. Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang
diperoleh perusahaan akan diberikan kepada pemegang saham
sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan
guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Sartono,
2001). Dividen dengan nilai besar yang dibagikan kepada
pemegang saham, maka kinerja emiten atau perusahaan akan
dianggap semakin baik pula dan pada akhirnya perusahaan
yang memiliki kinerja manajerial yang baik dianggap
menguntungkan dan akan meningkatkan penilaian terhadap
perusahaan tersebut, tercermin dari tingkat harga saham
tersebut (Abidin et al, 2014).
8. Profitabilitas
Profitabilitas merupakan daya tarik utama bagi pemilik
perusahaan (pemegang saham) karena profitabilitas adalah
hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang
diinvestasikan para pemegang saham dan juga mencerminkan
pembagian laba yang menjadi haknya yaitu seberapa banyak
yang diinvestasikan kembali dan seberapa banyak yang
dibayarkan sebagai dividentunai ataupun dividen saham kepada
mereka (Jusriani & Rahardjo, 2013). Rasio profitabilitas adalah
rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam
mendapatkan
keuntungan.
Profitabilitas
merupakan
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa
mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi
perusahaan (Hanafi, 2014).
Kerangka Pemikiran
Berdasarkan pemikiran di atas maka dapat digambarkan
sebuah kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut:
GAMBAR 1
Kerangka Pikir
Keputusan
Investasi
Kebijakan
Utang
Kebijakan
Dividen
Profitabilitas

Hipotesis
Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan
kerangka pikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang
akan diuji adalah sebagai berikut:
1. H0 = Keputusan Investasi secara parsial tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Otomotif & Komponennya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
H1 = Keputusan Investasi secara parsial berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Otomotif & Komponennya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
2. H0 = Kebijakan Utang secara parsial tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Otomotif & Komponennya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
H2 = Kebijakan Utang secara parsial berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Otomotif & Komponennya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
3. H0= Kebijakan Dividen secara parsial tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Otomotif & Komponennya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
H3 = Kebijakan Dividen secara parsial berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Otomotif & Komponennya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
4. H0 = Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Otomotif & Komponennya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
H4 = Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan
Otomotif & Komponennya yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2014-2018.
5. H0 = Keputusan Investasi, Kebijakan Utang, Kebijakan
Dividen dan Profitabilitas secara simultan tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai
Perusahaan pada Perusahaan Otomotif & Komponennya
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 20142018.
H5 = Keputusan Investasi, Kebijakan Utang, Kebijakan
Dividen dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Otomotif & Komponennya yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
III. METODOLOGI PENELITIAN

Nilai
Perusahaan

Populasi
Populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin,
hasil yang menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif
maupun kualitatif mengenai karakteritik tertentu dari semua
anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin
mempelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2010). Populasi dalam
penelitian ini adalah perusahaan subsektor otomotif &
komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
.

Sumber: Diolah oleh penulis
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Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang
digunakan sebagai objek penelitian. Berikut merupakan
kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyaring sampel
dalam penelitian ini: (1) Perusahaan subsektor otomotif &
komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2014-2018. (2) Perusahaan subsektor otomotif &
komponennya yang memiliki laporan tahunan lengkap selama
tahun 2014-2018. (3) Perusahaan subsektor otomotif &
komponennya yang tidak mengalami rugi selama tahun 20142018. (4) Perusahaan subsektor otomotif & komponennya
yang membagikan dividen selama tahun 2014-2018. (5)
Perusahaan subsektor otomotif & komponennya yang
menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan tahunan selam
tahun 2014-2018. (6) Perusahaan subsektor otomotif &
komponennya yang tidak mengalami delisting dari Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2014-2018.
Variabel Bebas (Independent Variable)
Adapun variabel bebas yang terdapat dalam penelitian
ini adalah:
1. Keputusan Investasi (X1)
2. Kebijakan Utang (X2)
3. Kebijakan Dividen (X3)
4. Profitabilitas (X4)
Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Nilai
Perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif &
komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2014-2018.
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
mengkaji data sekunder yang berupa data laporan keuangan
tahunan yang telah dipublikasikan. Peneliti melakukan
pencarian data melalui internet dengan mengakses situs resmi
Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan dan mengumpulkan
data laporan keuangan perusahaan yang akan digunakan dalam
penelitian ini. Data yang digunakan adalah data yang
berhubungan dengan keputusan investasi, kebijakan utang,
kebijakan dividen dan profitabilitas yang berhubungan dengan
nilai perusahaan yang dipublikasikan tahun 2014-2018.
Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik: Uji asumsi klasik dapat dilakukan agar
model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang
representatif.
a. Uji Normalitas: Uji normalitas digunakan untuk
menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal
(Ghozali, 2011).
b. Uji Multikolinearitas: Uji ini dilakukan sebagai
syarat digunakannya analisis regresi linier berganda,
yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar
variabel independen.
c. Uji Heteroskedastisitas: Uji heteroskesdastisitas
digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke
pengamatan yang lain (Ghozali, 2011).

2. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskripstif memberikan gambaran atau
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar
deviasi, varian, minimum, range, kurtosis, dan skewness
(Ghozali, 2005).
3. Uji Hipotesis
Metode analisis yang digunakan untuk menguji
hipotesis dalam penelitian ini yaitu metode regresi berganda,
dimana bentuk dari persamaan regresi berganda tersebut
adalah sebagai berikut:
Y = α + β₁ X₁ + β₂ X₂ + β₃ X₃ + β4 X4 +e
a. Uji Parsial (Uji t): Uji statistik t pada dasarnya
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas atau independen secara individual dalam
menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011).
b. Uji Simultan (Uji f): Uji statistik F menunjukkan
apakah semua variabel independen atau bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap dependen atau terikat (Ghozali,
2006).
c. Koefisien Determinasi (R Square): Koefisien
determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen (Ghozali, 2009).

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Penyajian Data Penelitian
1. Keputusan Investasi
Penelitian ini menggunakan rasio Price Earningss
Ratio (PER) untuk memproksikan keputusan investasi. Rasio
PER dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
PER = Harga per Lembar Saham
Laba per Lembar Saham
Tabel 1
Rekapitulasi PER Tahun 2014-2018
No

Kode
Saham

2014

2015

1
2
3

2016

2017

2018

RataRata

ASII
16
17
22
18
15
17,6
AUTO
23
24
24
18
12
20,2
SMSM
18
16
12
14
14
14,8
Rata-rata rasio PER PT Astra International Tbk dari
tahun 2014-2018 adalah Rp17,6 atau 17,6 kali. Hal ini
menandakan bahwa pada tahun 2014-2018 harga saham PT
Astra International Tbk adalah 17,6 kali dari nilai laba per
sahamnya. Rata-rata rasio PER PT Astra Otoparts Tbk dari
tahun 2014-2018 adalah Rp20,2 atau 20,2 kali. Hal ini
menandakan bahwa pada tahun 2014-2018 harga saham PT
Astra Otoparts Tbk adalah 20,2 kali dari nilai laba per
sahamnya. Rata-rata rasio PER PT Selamat Sempurna Tbk
dari tahun 2014-2018 adalah Rp14,8 atau 14,8 kali. Hal ini
menandakan bahwa pada tahun 2014-2018 harga saham PT
Selamat Sempurna Tbk adalah 14,8 kali dari nilai laba per
sahamnya.
Bila dilihat dari rata-rata PER tersebut, investor perlu
membandingkannya dengan rata-rata PER perusahaan lain
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dengan sektor industri sejenis untuk menentukan apakah PER
suatu perusahaan wajar atau tidak. Hal ini disebabkan tidak
ada angka yang pasti untuk menilai berapa harga PER suatu
emiten yang wajar (Martin, 2014). Jika ketiga perusahaan
tersebut dibandingkan, maka penulis menyimpulkan bahwa
bahwa berdasarkan rata-ratanya, PER PT Astra International
Tbk tahun 2014-2018 tergolong wajar yang berarti tidak
terlalu mahal, PER PT Astra Otoparts Tbk tahun 2014-2018
tergolong mahal, dan PER PT Selamat Sempurna Tbk tahun
2014-2018 tergolong murah.
2. Kebijakan Utang
Proxy dari kebijakan hutang pada penelitian ini adalah
debt to equity ratio (DER). Rumus Debt to Equity Ratio
(DER) adalah sebagai berikut:
DER = Total Utang
Total Ekuitas

4. Profitabilitas
Rasio profitabilitas dalam penelitian ini adalah Return
on Equity (ROE). ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:
ROE = Laba Bersih Setelah Pajak

Tabel 2
Rekapitulasi DER Tahun 2014-2018
No

Kode
Saham

2014

2015

2016

2017

2018

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sisanya
masuk sebagai saldo laba. Rata-rata DPR PT Selamat
Sempurna Tbk dari tahun 2014-2018 adalah 56%. Hal ini
menandakan bahwa pada tahun 2014-2018, 56% dari laba
bersih PT Selamat Sempurna Tbk dibagikan kepada pemegang
saham dalam bentuk dividen, sisanya masuk sebagai saldo
laba.
Bila dilihat dari rata-rata DPR tersebut, investor perlu
membandingkannya dengan rata-rata DPR perusahaan lain
dengan sektor industri sejenis untuk menentukan apakah DPR
suatu perusahaan tinggi atau rendah. Jika ketiga perusahaan
tersebut dibandingkan, maka penulis menyimpulkan bahwa
bahwa berdasarkan rata-ratanya, DPR PT Astra International
Tbk tahun 2014-2018 tergolong tinggi, DPR PT Astra
Otoparts Tbk tergolong rendah, dan DPR PT Selamat
Sempurna Tbk normal.

RataRata

ASII
96
94
87
89
98
92,8
AUTO
42
42
39
37
41
40
SMSM
53
54
43
34
30
42,8
Menurut Andirerei (2019), perusahaan yang sehat
secara keuangan ditunjukkan dengan rasio DER di bawah
angka 1 atau di bawah 100%. Rata-rata rasio DER PT Astra
International Tbk dari tahun 2014-2018 adalah 92,8% atau
0,928, rata-rata DER PT Astra Otoparts Tbk dari tahun 20142018 adalah 40% atau 0,4, rata-rata DER PT Selamat
Sempurna Tbk dari tahun 2014-2018 adalah 42,8% atau 0,428.
Penulis menyimpulkan bahwa DER ketiga perusahaan tersebut
pada tahun 2014-2018 wajar dan sehat secara keuangan. Hal
ini dapat dilihat dari rata-rata DER ketiga perusahaan yang
berada di bawah 100% atau di bawah angka 1.

Total Ekuitas

1
2
3

3. Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen dalam penelitian ini dikonfirmasi
dalam bentuk Dividend Payout Ratio (DPR). Dividend payout
ratio (DPR) dapat dirumuskan sebagai berikut:
DPR = Dividen per Lembar Saham
Laba Per Lembar Saham
Tabel 3
Rekapitulasi DPR Tahun 2014-2018
No

1
2
3

Kode
Saham

2014

2015

2016

2017

2018

RataRata

ASII
46
94
87
89
98
82,8
AUTO
40
41
40
40
40
40,2
SMSM
46
51
63
60
60
56
Rata-rata DPR PT Astra International Tbk dari tahun
2014-2018 adalah 82,8%. Hal ini menandakan bahwa pada
tahun 2014-2018, 82,8% dari laba bersih PT Astra
International Tbk dibagikan kepada pemegang saham dalam
bentuk dividen, sisanya masuk sebagai saldo laba. Rata-rata
DPR PT Astra Otoparts Tbk dari tahun 2014-2018 adalah
40,2%. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2014-2018,
40,2% dari laba bersih PT Astra Otoparts Tbk dibagikan

Tabel 4
Rekapitulasi ROE Tahun 2014-2018
No

Kode
Saham

2014

2015

2016

2017

2018

RataRata

1
2
3

ASII
18
12
13
15
16
14,8
AUTO
9
3
5
5
6
5,6
SMSM
37
32
32
30
29
32
Rata-rata ROE PT Astra International Tbk dari tahun
2014-2018 adalah 14,8% atau 0,148, yang dapat diartikan
bahwa tiap Rp1 dari ekuitas pemegang saham, perusahaan
dapat mengelolanya menjadi Rp0,148 laba bersih perusahaan.
Rata-rata ROE PT Astra Otoparts Tbk dari tahun 2014-2018
adalah 5,6% atau 0,056, yang dapat diartikan bahwa tiap Rp1
dari ekuitas pemegang saham, perusahaan dapat mengelolanya
menjadi Rp0,056 laba bersih perusahaan. Rata-rata ROE PT
Selamat Sempurna Tbk dari tahun 2014-2018 adalah 32% atau
0,32, yang dapat diartikan bahwa tiap Rp1 dari ekuitas
pemegang saham, perusahaan dapat mengelolanya menjadi
Rp0,32 laba bersih perusahaan.
Hasil perhitungan ROE mendekati 1 menunjukkan
semakin efektif dan efisiennya penggunaan ekuitas perusahaan
untuk menghasilkan pendapatan, demikian sebaliknya jika
ROE mendekati 0 berarti perusahaan tidak mampu mengelola
modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan
pendapatan (Utami, 2019). Berdasarkan rata-rata ketiga
perusahaan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa
ketiga perusahaan tersebut belum cukup efisien mengelola
modal yang tersedia untuk menghasilkan pendapatan
dikarenakan rata-rata ROE mendekati 0.
5. Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan
Price to Book Value (PBV). Rasio PBV dapat dihitung dengan
rumus berikut:
Price to Book Value = Harga per Lembar Saham
Nilai Buku per Lembar Saham
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Nilai buku per lembar saham

= Total Ekuitas
Tabel 1
Hasil Uji Multikolinearitas

Jumlah Saham Beredar
Coefficients

Tabel 5
Rekapitulasi PBV Tahun 2014-2018
No

Kode
Saham

2014

2015

2016

2017

2018

Collinearity
Statistics

RataRata

1
2
3

ASII
2,5
1,9
2,4
2,1
2
2,8
AUTO
2
0,8
0,9
0,9
0,6
1,04
SMSM
6
4,8
3,6
4
3,8
4,44
Rata-rata PBV PT Astra International Tbk dari tahun
2014-2018 adalah 2,18, yang dapat diartikan bahwa rata-rata
harga saham PT Astra International Tbk tahun 2014-2018
adalah 2,18 kali lebih mahal dari nilai bukunya. Rata-rata PBV
PT Astra Otoparts Tbk dari tahun 2014-2018 adalah 1,04,
yang dapat diartikan bahwa rata-rata harga saham PT Astra
Otoparts Tbk tahun 2014-2018 adalah 1,04 kali lebih mahal
dari nilai bukunya. Rata-rata PBV PT Selamat Sempurna Tbk
dari tahun 2014-2018 adalah 4,44, yang dapat diartikan bahwa
rata-rata harga saham PT Selamat Sempurna Tbk tahun 20142018 adalah 4,44 kali lebih mahal dari nilai bukunya.
Menurut Budi (2017), perusahaan dengan PBV di
bawah angka 1 biasanya dianggap sebagai saham yang
harganya murah sedangkan rasio PBV di atas nilai 1 dapat
dianggap sebagai saham yang berharga mahal. Penulis
menyimpulkan bahwa berdasarkan rata-rata PBV nya, harga
saham PT Astra International Tbk tahun 2014-2018 tergolong
mahal karena berada di atas angka 1, harga saham PT Astra
Otoparts Tbk tahun 2014-2018 tergolong tidak terlalu mahal
karena rata-rata PBV nya sedikit lebih tinggi dari angka 1,
harga saham PT Selamat Sempurna Tbk tahun 2014-2018
tergolong mahal karena rata-rata PBV nya berada di atas
angka 1.

Model

Unstandardized

0 (Intercept)

Standard
Standardized
Error

t

p

Tolerance VIF

1.029

1.534

0.671 0.518

PER

0.075

0.025

0.192 2.965 0.014

0.622 1.608

DER

-0.797

0.571

-0.132 -1.396 0.193

0.292 3.423

DPR

-3.520

1.833

-0.186 -1.921 0.084

0.277 3.615

ROE

14.279

0.857

1.052 16.666 < .001

0.652 1.534

Sumber: Diolah oleh penulis. Sumber data dari Output JASP
0.9.2.0 Universiteit-van-Amsterdam.
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, dapat
disimpulkan bahwa keempat variabel yaitu PER, DER, DPR
dan ROE bebas dari multikolinearitas. Hal tersebut dapat
dilihat melalui nilai Tolerance > 0,10 [(PER = 0,622 > 0,10)
(DER = 0,292 > 0,10) (DPR = 0,277 > 0,10) (ROE = 0,652 >
0,10)] dan nilai VIF < 10 [PER = 1,608 < 10) (DER = 3,423 <
10) (DPR = 3,615 < 10) (ROE = 1,534 < 10)].

Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Analisis dan Interpretasi
Uji Normalitas
Gambar 2
Q-Q Plot Standardized Residuals

Sumber: Diolah oleh penulis. Sumber data dari
Output JASP 0.9.2.0 Universiteit-van-Amsterdam.
Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedastisitas di atas
dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar acak dan tidak
membentuk pola yang jelas, sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Sumber: Diolah oleh penulis. Sumber data dari
Output JASP 0.9.2.0 Universiteit-van-Amsterdam.
Data dikatakan berdistribusi normal jika Normal
Probability Plot diperoleh plot yang mengikuti garis diagonal
45ᵒ. Berdasarkan gambar tersebut, data dapat diasumsikan
terdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas
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Analisis Deskriptif

Uji Hipotesis

Tabel 2
Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics
PER DER DPR
15
15
15
Valid
0
0
0
Missing
17.550 0.594 0.519
Mean
Std. Error of Mean 1.040 0.067 0.021
16.807 0.525 0.505
Median
Mode
ᵃ 11.575 0.303 0.461
16.215 0.067 0.007
Variance
12.668 0.674 0.236
Range
11.575 0.303 0.397
Minimum
24.242 0.977 0.633
Maximum
263.255 8.907 7.787
Sum

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients

ROE PBV
15
15
0
0
0.175 2.542
0.030 0.405
0.148 2.150
0.032 0.629
0.013 2.460
0.335 5.331
0.032 0.629
0.367 5.960
2.630 38.129

ᵃ More than one mode exists, only the first is reported
Sumber: Diolah oleh penulis. Sumber data dari Output JASP
0.9.2.0 Universiteit-van-Amsterdam.
Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif di atas, maka
penulis menyimpulkan bahwa:
a. Rata-rata PER selama 5 periode dengan jumlah data 15
buah adalah 17,550 dengan standar error 1,040. PER
memiliki nilai minimum 11,575 dan nilai maximum
24,242.
b. Rata-rata DER selama 5 periode dengan jumlah data 15
buah adalah 0,594 dengan standar error 0,067. DER
memiliki nilai minimum 0,303 dan nilai maximum
0,977.
c. Rata-rata DPR selama 5 periode dengan jumlah data 15
buah adalah 0,519 dengan standar error 0,021. DPR
memiliki nilai minimum 0,397 dan nilai maximum
0,633.
d. Rata-rata ROE selama 5 periode dengan jumlah data 15
buah adalah 0,175 dengan standar error 0,030. ROE
memiliki nilai minimum 0,032 dan nilai maximum
0,367.
e. Rata-rata PBV selama 5 periode dengan jumlah data 15
buah adalah 2,542 dengan standar error 0,405. PBV
memiliki nilai minimum 0,629 dan nilai maximum
5,960.

Collinearity
Statistics
Model

Unstandardized

0 (Intercept)

Standard
Standardized
Error

t

p

Tolerance VIF

1.029

1.534

0.671 0.518

PER

0.075

0.025

0.192 2.965 0.014

0.622 1.608

DER

-0.797

0.571

-0.132 -1.396 0.193

0.292 3.423

DPR

-3.520

1.833

-0.186 -1.921 0.084

0.277 3.615

ROE

14.279

0.857

1.052 16.666 < .001

0.652 1.534

Sumber: Diolah oleh penulis. Sumber data dari Output JASP
0.9.2.0 Universiteit-van-Amsterdam.
Berdasarkan tabel hasil analisis regresi berganda di
atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda seperti
di bawah ini:
Y = 1,029 + 0,075 X1 – 0,797 X2 – 3,520 X3 + 14,279 X4
Persamaan di atas dapat didefinisikan sebagai berikut:
1) Intercept atau konstanta pada persamaan tersebut
sebesar 1,029 yang menunjukkan bahwa apabila
variabel independen bernilai nol, maka variabel
dependen (PBV) adalah sebesar 1,029 satuan.
2) Koefisien regresi PER sebesar 0,075 yang
menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan
PER akan meningkatkan PBV sebesar 0,075 satuan
dengan ketentuan variabel X lainnya konstan.
3) Koefisien regresi DER sebesar -0,797 menunjukkan
jika DER mengalami penurunan sebesar -0,797, maka
akan berdampak pada penurunan PBV sebesar -0,797.
4) Koefisien regresi DPR sebesar -3,520 menunjukkan
jika DPR mengalami penurunan sebesar -3,520, maka
akan berdampak pada penurunan PBV sebesar -3,520.
5) Koefisien regresi ROE sebesar 14,279 yang
menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan
ROE akan meningkatkan PBV sebesar 14,279 satuan
dengan ketentuan variabel X lainnya konstan.
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Uji Parsial (Uji t)
Tabel 4
Uji Parsial (Uji t)
Coefficients
Collinearity
Statistics
Model

Unstandardized

0 (Intercept)

Standard
Standardized
Error

t

p

Tolerance VIF

1.029

1.534

0.671 0.518

PER

0.075

0.025

0.192 2.965 0.014

0.622 1.608

DER

-0.797

0.571

-0.132 -1.396 0.193

0.292 3.423

DPR

-3.520

1.833

-0.186 -1.921 0.084

0.277 3.615

ROE

14.279

0.857

1.052 16.666 < .001

0.652 1.534

& komponennya yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014-2018.
4) Profitabilitas
Profitabilitas memiliki t hitung > t tabel, maka H0
ditolak dan H4 diterima pada tingkat α = 5% yaitu
16,666 > 1,81246. Variabel Profitabilitas memiliki
koefisien regresi sebesar 14,279 dan tingkat
signifikansi sebesar 0,001. Tingkat signifikansi lebih
kecil daripada α = 5% yaitu 0,001 < 0,05, maka H0
ditolak dan H4 diterima. Berdasarkan hasil uji tersebut,
penulis menyimpulkan bahwa Profitabilitas (ROE)
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sub sektor
otomotif & komponennya yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014-2018.

Uji Simultan (Uji f)
Sumber: Diolah oleh penulis. Sumber data dari Output JASP
0.9.2.0 Universiteit-van-Amsterdam.
Berdasarkan tabel hasil uji parsial (uji t) di atas, maka
penulis menyimpulkan bahwa:
1) Keputusan Investasi
Keputusan Investasi memiliki nilai t hitung > t tabel,
maka H0 ditolak dan H1 diterima pada tingkat α = 5%
yaitu 2,965 > 1,81246. Variabel Keputusan Investasi
memiliki koefisien regresi sebesar 0,075 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,014. Tingkat signifikansi lebih
kecil daripada α = 5% yaitu 0,014 < 0,05, maka H0
ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil uji tersebut,
penulis menyimpulkan bahwa Keputusan Investasi
(PER) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sub sektor
otomotif & komponennya yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014-2018.
2) Kebijakan Utang
Kebijakan Utang memiliki t hitung < t tabel, maka H0
diterima dan H2 ditolak pada tingkat α = 5% yaitu 1,396 < 1,81246. Variabel Kebijakan Utang memiliki
koefisien regresi sebesar -0,797 dan tingkat signifikansi
sebesar 0,193. Tingkat signifikansi lebih besar daripada
α = 5% yaitu 0,193 > 0,05, maka H0 diterima dan H2
ditolak. Berdasarkan hasil uji tersebut, penulis
menyimpulkan bahwa Kebijakan Utang (DER) secara
parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap
Nilai Perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif
& komponennya yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014-2018.
3) Kebijakan Dividen
Kebijakan Dividen memiliki t hitung < t tabel, maka H0
diterima dan H3 ditolak pada tingkat α = 5% yaitu 1,921 < 1,81246. Variabel Kebijakan Dividen memiliki
koefisien regresi sebesar -3,520 dan tingkat signifikansi
sebesar 0,084. Tingkat signifikansi lebih besar daripada
α = 5% yaitu 0,084 > 0,05, maka H0 diterima dan H3
ditolak. Berdasarkan hasil uji tersebut, penulis
menyimpulkan bahwa Kebijakan Dividen (DPR) secara
parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap
Nilai Perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif

Model
0

Regression
Residual
Total

Tabel 5
Uji Simultan (Uji f)
ANOVA
Sum of
Mean
df
F
p
Squares
Square
33.542
4
8.386
93.690 < .001
0.895
10 0.090
34.437
14

Note. Null model includes PER, DER, DPR, ROE
Sumber: Diolah oleh penulis. Sumber data dari Output JASP
0.9.2.0 Universiteit-van-Amsterdam.
Berdasarkan hasil uji simultan (uji f) pada tabel di atas,
maka penulis menyimpulkan bahwa f hitung > f tabel yaitu
93,690 > 2,47 yang berarti H0 ditolak dan H5 diterima. Tingkat
signifikansi lebih kecil daripada α = 5% yaitu 0,001 < 0,05
yang berarti H0 ditolak dan H5 diterima. Berdasarkan hasil uji
f tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa Keputusan
Investasi, Kebijakan Utang, Kebijakan Dividen dan
Profitabilitas secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sub
sektor otomotif & komponennya yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014-2018.

Koefisien Determinasi (R Square)
Tabel 6
Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary
Model

R

R² Adjusted R² RMSE R² Change F Change df1 df2

0 0.987 0.974

0.964 0.299

0.974

p

93.690 4 10 < .001

Note. Null model includes PER, DER, DPR, ROE

Sumber: Diolah oleh penulis. Sumber data dari Output
JASP 0.9.2.0 Universiteit-van-Amsterdam.
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Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, maka penulis
menyimpulkan bahwa nilai adjusted R2 sebesar 0,964 atau
96%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabelvariabel independen yang terdiri dari keputusan investasi,
kebijakan utang, kebijakan dividen dan profitabilitas dalam
menjelaskan variabel dependen yaitu nilai perusahaan pada
perusahaan sub sektor otomotif & komponennya yang
terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2014-2018 sebesar
96%, sisanya sebesar 4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar
model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

V.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka
dibuatlah kesimpulannya seperti di bawah ini:
1. Keputusan Investasi secara parsial berpengaruh dan
signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan
sub sektor otomotif & komponennya yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini
dibuktikan dari hasil uji parsial (uji t) yang
menunjukkan bahwa Keputusan Investasi memiliki
nilai t hitung > t tabel yaitu 2,965 > 1,81246 dan
tingkat signifikansi yang lebih kecil daripada α = 5%
yaitu 0,014 < 0,05.
2. Kebijakan Utang secara parsial tidak berpengaruh dan
tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
perusahaan sub sektor otomotif & komponennya yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal
ini dibuktikan dari hasil uji parsial (uji t) yang
menunjukkan bahwa Kebijakan Utang memiliki nilai t
hitung < t tabel yaitu -1,396 < 1,81246 dan tingkat
signifikansi yang lebih besar daripada α = 5% yaitu
0,193 > 0,05.
3. Kebijakan Dividen secara parsial tidak berpengaruh
dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
perusahaan sub sektor otomotif & komponennya yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal
ini dibuktikan dari hasil uji parsial (uji t) yang
menunjukkan bahwa Kebijakan Dividen memiliki nilai
t hitung < t tabel yaitu -1,921 < 1,81246 dan tingkat
signifikansi yang lebih besar daripada α = 5% yaitu
0,084 > 0,05.
4. Profitabilitas secara parsial berpengaruh dan signifikan
terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sub sektor
otomotif & komponennya yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini dibuktikan dari
hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa
Profitabilitas memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu
16,666 > 1,81246 dan tingkat signifikansi yang lebih
kecil daripada α = 5% yaitu 0,001 < 0,05.
5. Keputusan Investasi, Kebijakan Utang, Kebijakan
Dividen dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada
perusahaan sub sektor otomotif & komponennya yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal
ini dibuktikan dari hasil dari hasil uji simultan (uji f)
yang menunjukkan bahwa f hitung > f tabel yaitu
93,690 > 2,47 dan tingkat signifikansi yang lebih kecil
daripada α = 5% yaitu 0,001 < 0,05.

Saran
1. Disarankan agar peneliti selanjutnya meningkatkan
jumlah periode tahun agar sampel lebih banyak,
sehingga diperoleh data yang lebih besar.
2. Disarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambah
variabel independen atau mengganti dengan variabel
independen lainnya agar dapat menambah wawasan
baru yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang.
3. Disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas
sampel perusahaan tidak hanya dalam perusahaan sub
sektor otomotif & komponennya saja tetapi mengambil
sampel lebih banyak perusahaan, sehingga diperoleh
daya generalisasi hasil penelitian yang lebih besar.
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