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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan suatu entitas yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-

prinsip ekonomi. Tujuan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba 

secara maksimal tapi juga berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan guna 

memberikan kesejahteraan bagi pemilik perusahaan atau para pemegang saham. 

Secara umum, tujuan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya tidak jauh 

berbeda satu sama lain. Perbedaannya hanya dititik mana perusahaan tersebut 

menekankan pada satu tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan perusahaan sebelumnya. 

Menurut Suad (dalam Herawati, 2012), nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Bringham 

Gapensi (dalam Wongso, 2011), nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai 

perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. 

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan bagi para pemilik perusahaan karena 

mampu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Selain itu, nilai perusahaan 

yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik.  
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Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan PER (price earning ratio). Price 

Earning Ratio adalah salah satu rasio nilai pasar yang digunakan oleh analis 

fundamental dalam menganalisis keputusan investasinya. Rasio ini bergantung pada 

data pasar keuangan, seperti harga pasar saham biasa perusahaan.  Menurut Sudana 

(dalam Agustin dkk, 2013), price earning ratio adalah rasio yang mengukur tentang 

bagaimana investor menilai prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan 

datang, dan tercermin pada harga saham yang bersedia dibayar oleh investor untuk 

setiap rupiah laba yang diperoleh perusahaan. 

 Tabel 1. 1  

Price Earning Ratio Perusahaan Manufaktur Tahun 2012-2016 

Nama 

Perusahaan 

PER Rata-

rata 2012 2013 2014 2015 2016 

PT Astra International Tbk 15,84 14,18 15,56 16,79 22,28 16,93 

PT Astra Otoparts Tbk 12,04 17,48 23,61 24,21 26,13 20,69 

PT Charoen Pokphand Indonesia 

Tbk 

22,29 21,87 27,14 23,21 15,23 21,94 

PT Ekadharma International Tbk 6,75 7,01 7,65 5,93 4,20 6,30 

PT Gudang Garam Tbk  26,98 18,67 21,67 16,44 20,04 20,76 

PT HM Sampoerna Tbk 26,20 25,28 29,48 42,20 36,79 31,99 

PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk 

17,36 14,69 18,57 18,86 13,52 16,60 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk 15,75 23,14 14,67 15,31 16,11 16,99 

PT Mandom Indonesia Tbk 14,70 14,94 17,44 6,09 13,07 13,12 

PT Merck Tbk 31,58 24,13 66,61 21,29 24,64 33,65 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk 0,34 21,59 37,72 21,69 27,35 21,73 

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 6,00 7,25 7,36 66,02 10,11 19,34 

PT Selamat Sempurna Tbk 13,53 16,13 48,03 16,03 35,28 25,80 

PT Sepatu Bata Tbk 0,11 31,05 16,82 9,03 26,26 16,65 

PT Surya Toto Indonesia Tbk 6,95 16,12 11,97 25,15 24,65 16,96 

PT Trisula International Tbk 13,02 12,47 16,74 13,93 15,74 14,38 

PT Unilever Indonesia Tbk 32,87 37,06 45,65 48,24 46,74 43,11 

Sumber : www.idx.co.id, diolah (2018) 

http://www.idx.co.id/
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Dalam melakukan investasi, para calon investor memerlukan informasi sebagai 

dasar pertimbangan keputusan investasi di pasar modal. Salah satunya, informasi 

mengenai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dilihat dari 

tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Menurut Kusuma (2009), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

tinggi setiap tahunnya, memiliki kecenderungan untuk menggunakan modal sendiri 

dibandingkan dengan menggunakan hutang. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas 

diukur dengan return on equity (ROE).  

Return on Equity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas 

terhadap pemegang saham. ROE sebagai rasio yang sering digunakan oleh pemegang 

saham untuk menilai kinerja perusahaan dan untuk mengukur besarnya tingkat 

pengembalian modal dari perusahaan. 

Tabel 1. 2 

Return on Equity Perusahaan Manufaktur Tahun 2012-2016 

Nama 

Perusahaan 

ROE (%) Rata-

rata 2012 2013 2014 2015 2016 

PT Astra International Tbk 25,32 21,00 18,39 12,34 13,89 18,18 

PT Astra Otoparts Tbk 20,71 11,07 9,44 3,18 3,37 9,55 

PT Charoen Pokphand Indonesia 

Tbk 

32,79 25,41 15,96 14,59 17,14 22,17 

PT Ekadharma International Tbk 18,86 16,60 14,92 16,11 14,56 16,21 

PT Gudang Garam Tbk  15,29 14,90 16,24 16,98 12,23 15,12 
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Nama 

Perusahaan 

ROE (%) Rata-

rata 
2012 2013 2014 2015 2016 

PT HM Sampoerna Tbk 74,73 76,43 75,43 32,37 37,34 59,26 

PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk 

24,53 21,81 21,28 18,25 12,84 19,74 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk 14,00 8,90 12,48 8,60 9,13 10,62 

PT Mandom Indonesia Tbk 13,71 13,54 13,58 31,75 8,26 16,16 

PT Merck Tbk 25,87 34,25 32,78 30,10 22,64 29,12 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk 137,46 118,60 143,53 64,83 130,42 118,16 

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 4,50 3,38 2,20 0,15 1,22 2,29 

PT Selamat Sempurna Tbk 32,74 33,59 36,75 32,03 8,62 28,74 

PT Sepatu Bata Tbk 17,90 11,18 16,49 23,67 5,16 14,88 

PT Surya Toto Indonesia Tbk 26,27 22,84 23,86 19,12 9,93 21,00 

PT Trisula International Tbk 18,30 17,07 11,61 11,38 10,14 13,70 

PT Unilever Indonesia Tbk 121,94 125,81 124,78 121,22 135,85 125,92 

Sumber : www.idx.co.id, diolah (2018) 

Semakin besar hasil ROE maka kinerja perusahaan baik. Rasio yang meningkat 

menunjukkan bahwa kinerja manajemen meningkat dalam mengelola sumber dana 

pembiayaan operasional secara efektif untuk menghasilkan laba bersih. Selain 

memperhatikan efektivitas manajemen dalam mengelola invetasi yang dimiliki, 

investor juga memperhatikan kinerja manajemen yang mampu mengelola sumber 

dana pembiayaan secara efektif untuk menciptakan laba bersih.  

Kebijakan dividen adalah keputusan yang menentukan seberapa besar laba yang 

akan dibayarkan kepada pemegang saham dan dijadikan sebagai laba yang ditahan. 

Apabila perusahaan memutuskan untuk membayarkan laba yang diperoleh sebagai 

dividen, tentu akan mengurangi jumlah laba ditahan dan sumber dana intern yang 

akan digunakan untuk investasi perusahaan selanjutnya. Dividen merupakan hak 

pemegang saham terhadap laba yang dihasilkan perusahaan atas kegiatan bisnisnya. 

http://www.idx.co.id/
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Kebijakan dividen diproksikan dalam dividend payout ratio (DPR). Menurut Murhadi 

(2013:65), dividend payout ratio merupakan rasio yang menggambarkan besarnya 

proporsi dividen yang dibagikan terhadap pendapatan bersih perusahaan. 

Tabel 1. 3 

Dividend Payout RatioPerusahaan Manufaktur Tahun 2012-2016 

Nama 

Perusahaan 

DPR (%) Rata-

rata 2012 2013 2014 2015 2016 

PT Astra International Tbk 45,03 45,04 45,59 49,54 14,69 39,98 

PT Astra Otoparts Tbk 29,53 50,53 53,08 40,85 15,29 37,86 

PT Charoen Pokphand Indonesia 

Tbk 

28,10 29,90 16,90 25,89 41,35 28,43 

PT Ekadharma International Tbk 15,44 16,19 15,71 14,82 12,73 14,98 

PT Gudang Garam Tbk  38,35 35,56 28,67 77,73 74,93 50,55 

PT HM Sampoerna Tbk 57,29 137,71 86,45 99,89 98,20 95,91 

PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk 

34,80 66,13 94,29 35,07 88,36 63,73 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk 49,81 49,80 49,72 42,70 40,39 45,88 

PT Mandom Indonesia Tbk 49,47 46,50 44,99 15,14 50,86 41,39 

PT Merck Tbk 0,07 0,08 80,23 53,43 80,17 42,80 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk 32,36 100,00 0,68 145,92 29,48 61,69 

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 

Tbk 

9,92 4,03 10,49 125,52 12,94 32,58 

PT Selamat Sempurna Tbk 42,89 65,46 42,70 62,28 77,99 58,64 

PT Sepatu Bata Tbk 51,56 83,64 40,00 6,47 80,76 52,49 

PT Surya Toto Indonesia Tbk 41,99 41,88 28,66 43,42 3,30 31,85 

PT Trisula International Tbk 34,47 29,60 40,59 37,12 94,00 47,16 

PT Unilever Indonesia Tbk 99,96 99,93 44,67 99,88 44,77 77,84 

Sumber : www.idx.co.id, diolah (2018) 

Perusahaan yang memiliki dividend payout ratio tinggi termasuk perusahaan 

yang berada ditahap mature dan tidak membutuhkan banyak ekspansi. Sebagian 

investor menginginkan pemberian dividen yang stabil, artinya dividen diberikan 

secara tetap per lembar saham untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang 

diperoleh cenderung berfluktuasi. Menurut Susanti (dalam Nofrita, 2013), jika 

http://www.idx.co.id/
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pembayaran dividen tinggi, maka harga saham juga tinggi yang berdampak pada 

tingginya nilai perusahaan.  

Menurut Jogiyanto (2000), meskipun perusahaan tersebut memiliki laba yang 

terbatas, pada umumnya perusahaan enggan memotong dividen karena pengurangan 

dividen akan dianggap bahwa perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sehingga 

perlu mendapatkan tambahan dana dengan memotong dividen. Adapula perusahaan 

yang memilih untuk tidak memberikan dividen kepada pemegang saham karena 

dijadikan laba ditahan untuk investasi perusahaan. Hal itu atas dasar kesepakatan 

antara perusahaan dengan para pemegang saham. 

Selain itu, profitabilitas memiliki peranan penting dalam kebijakan dividen, 

dimana kebijakan ini pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

Profitabilitas yang diperoleh sebuah perusahaan akan mempengaruhi besarnya jumlah 

dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham.  

Kemampuan membayar dividen erat hubungan dengan kemampuan memperoleh 

laba. Menurut Martono dan Agus (dalam Nofrita, 2013), jika perusahaan mampu 

memperoleh laba dalam jumlah besar, maka kemampuan untuk membayar dividen 

juga semakin besar. Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan 

membayar dividennya. Besarnya dividen yang dibagi dapat mempengaruhi harga 

saham. Apabila dividen yang dibayarkan tinggi maka harga saham akan cenderung 

tinggi sehingga nilai perusahaan tinggi. Namun, jika dividen yang dibayarkan kepada 
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pemegangs aham kecil maka harga saham perusahaan itu juga rendah. Dengan 

demikian, dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Profitabilitas berperan penting dalam kebijakan dividen. Profitabilitas suatu 

perusahaan dapat mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibayarkan. Besarnya 

dividen yang dibayarkan dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Nilai 

perusahaan erat kaitannya dengan harga saham. Harga saham mencerminkan nilai 

suatu perusahaan dan sebaliknya. Dengan itu, diharapkan profitablitas perusahaan 

dapat meningkat dan positif karena profitabilitas berkaitan dengan besarnya laba yang 

diperoleh perusahaan. Dengan perolehan laba yang besar, maka kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen juga besar sehingga dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan tersebut. Namun kenyataanya, berdasarkan Tabel 1.1 tingkat profitabilitas 

perusahaan manufaktur cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu lima 

tahun. 

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Adakah pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2016 ? 

2. Adakah pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 ? 
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3. Adakah pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2016 ? 

4. Adakah pengaruh profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 ? 

5. Adakah pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan 

dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagaai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 

2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 

3. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 

4. Menganalisis pengaruh profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 

5. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan 

dividen sebagai variabel intervening padaa perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2012-2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam 

pengembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan 

perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

profitabilitas dan kebijakan dividen suatu perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan sebagai perbandingan dalam pengambilan 

keputusan terhadap kebijakan dividen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai 

kinerja perusahaan sehingga dapat membantu investor dalam proses pengambilan 

keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 
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1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Profitabilitas  

Menurut Brigham dan Houston (dalam Mardiyati dkk, 2012), rasio 

profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan dari efek-

efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang pada hasil-hasil operasi. 

Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen kepada 

para pemegang saham. 

Menurut Kasmir (dalam Herawati, 2012), menyatakan bahwa tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar 

perusahaan, seperti : 

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, 

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 
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Horne dan John (2005), mengatakan bahwa ratio profitabilitas terdiri atas 

dua jenis yaitu, ratio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan 

penjualan (margin laba kotor dan margin laba bersih), dan profitabilitas dalam 

kaitannya dengan investasi yaitu Return on Assets (ROA) dan Return on Equity 

(ROE).  

Apabila menggunakan ROE (return on equity) profitabilitas dapat 

dihitung dengan membagi antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. 

ROE adalah rasio yang menunjukkan berapa persen jumlah laba yang diperoleh 

jika diukur dari modal yang dimiliki.  

Menurut Tandelilin (2010:373) terdapat faktor – faktor yang 

mempengaruhi Return On Equity dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :  

a. Margin Laba Bersih / Profit Margin  

Besarnya keuntungan yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah 

penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang 

dicapai oleh Perusahaan dihubungkan dengan penjualan.  

b. Perputaran Total Aktiva / Turn Over dari Operating Assets  

Jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan terhadap jumlah 

penjualan yang diperoleh selama periode.  

c. Rasio Hutang / Debt Ratio  
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Rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan 

total kekayaan yang dimiliki. 

ROE dianggap sebagai rasio yang sering digunakan oleh pemegang 

saham untuk menilai kinerja perusahaan dan untuk mengukur besarnya tingkat 

pengembalian modal dari perusahaan serta sebagai alat yang sering digunakan 

investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.  

Semakin tinggi nilai ROE menunjukkan semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tingginya nilai profitabilitas suatu 

perusahaan mampu memberikan sinyal positif pada investor bahwa perusahaan 

dalam kondisi yang menguntungkan. 

Menurut Irham (2012:99), menyatakan bahwa ROE adalah suatu 

perhitungan yang sangat penting pada suatu perusahaan yang memperlihatkan 

suatu ROE yang tinggi dan konsisten yang mengindikasikan :  

a. Perusahaan mempunyai suatu keunggulan yang tahan lama dalam 

persaingan. 

b. Investasi para pemegang saham dalam bentuk modal akan tumbuh pada 

tingkat pertumbuhan tahunan yang tinggi, sehingga akan mengarah pada 

tingginya harga saham di masa depan. 

Akibatnya, semakin tinggi permintaan akan saham karena investor 

melihat prospek yang bagus terhadap perusahaan tersebut. Selain itu, investor 
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akan menghargai nilai saham lebih besar dari nilai yang ada di neraca 

perusahaan, sehingga berdampak pada tingginya nilai perusahaan. 

Melalui rasio profitabilitas ini, investor dapat melihat seberapa efisien 

perusahaan dalam menggunakan assetnya dan dalam operasionalnya untuk 

memperoleh keuntungan.Profitabilitas sebagai bahan pertimbangan penting bagi 

investor dalam melakukan keputusan investasinya. 

1.5.2 Nilai Perusahaan 

Menurut Sartono (2010:487), nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah 

perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai 

jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang 

menjalankan perusahaan itu. Bagi perusahaan yang sudah go public, nilai 

perusahaan akan tercermin dari nilai pasarnya.  

Berdasarkan definisi nilai perusahaan yang dijelaskan di atas maka dapat 

dikaitkan dengan sebuah teori yang disebut Signalling Theory pertama kali 

diperkenalkan Spence pada tahun 1973 dalam penelitiannya yang berjudul Job 

Market Signalling, yang mana Signalling Theory sendiri menekankan pada 

pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan 

investasi pihak luar perusahaan (investor). 

Menurut Brigham dan Houston (2014:184) isyarat atau signal adalah 

suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor 
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tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik.  

Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang 

penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar 

perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana pengaruhnya pada perusahaan. 

Menurut Jogiyanto (2000:392), informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar.  

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah 

menerima informasi atas suatu perusahaan, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisisis informasi tersebut sebagai signal baik 

(good news) atau signal buruk (bad news). Jika pengumuman tersebut menjadi 

signal baik bagi investor maka akan terjadi peningkatan dalam volume 
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perdagangan saham yang mengakibatkan tingginya harga saham di pasar modal 

sebagai cerminan atas nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang 

erat kaitannya dengan harga saham. Harga saham tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya 

terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga prospek perusahaan di masa 

mendatang. Nilai perusahaan dapat dilihat melalui PER (price earning ratio). 

Rasio ini untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham.  

Rasio PER digunakan untuk membantu dan memudahkan investor dalam 

penilaian saham, disamping itu PER juga dapat membantu untuk memperbaiki 

judgement karena harga saham pada saat ini merupakan cermin prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Dapat dihitung dengan membandingkan 

antara harga perlembar saham dan laba persaham. Tingginya nilai perusahaan 

dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan dan 

menunjukkan adanya tingkat kemakmuran tinggi para pemegang saham. Melalui 

rasio ini, manajemen dapat mengetahui bagaimana tanggapan investor terhadap 

kinerja perusahaan. 
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1.5.3 Dividen 

Menurut Rudianto (dalam Kurnia, 2017) adalah dividen adalah bagian 

laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada 

pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka menanamkan 

hartanya dalam perusahaan. Dividen merupakan suatu pembagian laba dari suatu 

usaha yang diberikan kepada pemegang saham dimana laba tersebut dapat 

berupa dividen tunai atau dividen saham yang dapat memaksimumkan nilai 

perusahaan disamping keputusan investasi dan struktur modal. Semua dividen 

apapun bentuknya mengurangi laba ditahan. 

Menurut Rudianto (2012:290) jenis dividen yang dapat dibagikan oleh 

perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai berikut:  

a. Dividen tunai, yaitu bagian laba usaha yang dibagikan kepada pemegang 

saham dalam bentuk uang tunai. Sebelum dividen dibagikan, perusahaan 

harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Jika 

perusahaan memilih untuk membagikan dividen tunai itu berarti pada saat 

dividen akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan memiliki uang 

tunai dalam jumlah yang cukup.  

b.  Dividen harta, yaitu bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan 

dalam bentuk harta selain kas. Walaupun dapat berbentuk harta lain, tetapi 
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biasanya harta tersebut dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

c. Dividen skrip atau dividen utang, yaitu bagian dari laba usaha perusahaan 

yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk janji tertulis untuk 

membayar sejumlah uang dimasa datang. Dividen skrip terjadi karena 

perusahaan ingin membagikan dividen dalam bentuk uang tunai, tetapi tidak 

tersedia kas yang cukup, walupun laba ditahan menunjukan saldo yang 

cukup. Karena itu, pihak manajemen perusahaan menjanjikan untuk 

membayar sejumlah uang di masa mendatang kepada para pemegang saham.  

d. Dividen saham, yaitu bagian dari laba usaha yang ingin dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan itu sendiri. Dividen 

saham dibagikan karena perusahaan ingin mengkapitalisasi sebagian laba 

usaha yang diperolehnya secara permanen. 

e. Dividen Likuidasi, yaitu dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan 

kepada pemegang saham dalam berbagai bentuknya, tetapi tidak didasarkan 

pada besarnya laba usaha atau saldo laba ditahan perusahaan. Dividen 

likuidasi merupakan pengembalian modal atas investasi pemilik oleh 

perusahaan. 

Perusahaan yang mampu memberikan dividen tinggi akan mendapatkan 

kepercayaan dari investor. Dividen tinggi membuat investor tertarik, sehingga 

terjadi peningkatan terhadap permintaan saham. Tingginya permintaan saham 
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membuat para investor menghargai nilai saham lebih besar dari yang tertera pada 

neraca perusahaan, sehingga nilai perusahaan juga tinggi. 

1.5.4 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah kebijakan untuk menentukan berapa laba yang 

harus dibayarkan sebagai dividen kepada pemagang saham dan berapa yang 

harus ditanam kembaki sebagai laba ditahan. Dividen merupakan pembagian 

laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham. Pendapatan dividen 

akan meningkat apabila manajemen yakin bahwa perusahaan dapat mencapai 

tingkat profitabilitas yang tinggi. Ada beberapa teori mengenai kebijakan dividen 

menurut penelitian dari Mardiyati dkk (2012) : 

a. Dividend Irrelevance Theory  

Modigliani dan Miller (1958) berpendapat bahwa, bagaimanapun kebijakan 

dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran 

pemegang saham. Modigliani dan Miller juga berpendapat bahwa nilai 

perusahaan ditentukan oleh Earning Power dan Assets perusahaan 

tersebut.Dengan demikian nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan 

investasi. 

b. Bird In The Hand Theory 

Gordon dan Lintner (1959) berpendapat bahwa, kebanyakan pemilik saham 

lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada menundanya untuk 
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direalisir dalam bentuk “capital gain”. Tarif pajak untuk “capital gain” 

memang cenderung lebih rendah daripada untuk dividen, namun para pemilik 

saham lebih menghargai pembagian dividen saat ini, karena dengan 

pembayaran dividen sekarang maka penerimaan uang tersebut sudah pasti, 

sedangkan apabila ditunda ada kemungkinan tidak sesuai harapan. 

c. Tax Differential Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Litzenberger dan Ramaswamy (1979) yang 

berpendapat bahwa adanya pajak terhadap dividen dan capital gain, para 

investor akan lebih menghargai capital gain karena dapat menunda 

pembayaran pajak dengan alasan: 

- Keuntungan modal dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada untuk 

pembagian dividen, karena itu investor yang  kaya mungkin lebih suka 

perusahaan menahan dan menanamkan kembali laba di dalam perusahaan.  

- Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, karena 

adanya  nilai efek waktu, satu dolar pajak yang dibayarkan di masa 

mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada satu dolar 

yang dibayarkan hari ini.  

- Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama 

sekali  tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang, ahli waris dapat 

terhindar dari pajak keuntungan modal.  
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d. Signaling Hypothesis Theory 

Apabila terjadi kenaikan dividen maka akan berpengaruh terhadap kenaikan 

harga saham. Sebaliknya penurunan dividen berpengaruh terhadap penurunan 

harga saham. Hal itu dianggap sebagai bukti bahwa investor lebih menghargai 

dividen dibandingkan capital gain. Akan tetapi, Modigliani dan Miller 

berpendapat bahwa kenaikan dividen sebagai pertanda bagi investor bahwa 

perusahaan meramalkan akan pendapatan dividen yang baik masa mendatang. 

Sebaliknya, jika terjadi penurunan dividen investor meyakini bahwa 

perusahaan menghadapi masa sulit dimasa mendatang. Ada pendapat lain 

yang menyatakan bahwa dividen tidak menyebabkan kenaikan atau penurunan 

harga saham, tetapi prospek perusahaan yang menyebabkan kenaikan atau 

penurunan jumlah dividen yang akan dibayarkan sehingga terjadi perubahan 

harga saham.  

e. Clientele Effect Theory  

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang saham yang 

berbeda akan memiliki preferensi berbeda pula terhadap kebijakan dividen 

perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan pendapatan 

lebih menginginkan presentase laba yang dibayarkan atau Dividend Payout 

Ratio tinggi. Sebaliknya, apabila kelompok pemegang saham tersebut tidak 
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membutuhkan penghasilan akan lebih tertarik jika perusahaan menahan 

sebagian laba bersih perusahaan.  

Jika ada perbedaan pajak bagi individu maka para pemegang saham 

yang dikenai pajak lebih tinggi akan lebih menginginkan perolehan modal 

(capital gain) karena dapat menunda pembayaran pajak. Kelompok ini 

biasanya lebih menginginkan perusahaan untuk membagi dividen rendah. 

Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah 

akan cenderung memilih pembagian dividen yang besar.  

Selain itu, Brigham dan Houston (dalam Gumanti, 2013) membagi empat 

kelompok besar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakkan dividen 

perusahaan antara lain: 

1. Kebijakan dividen dan kendala-kendala utama  

a. Perjanjian kredit (debt covenant) atau pengakuan utang (debt indenture).  

b. Ketidak cukupan keuntungan  

c. Ketersediaan kas  

d. Denda pajak karena kecurangan pengakuan laba  

2. Kebijakan dividen dan peluang investasi 

a. Posisi dari peluang pertumbuhan investasi  

b. Potensi mempercepat atau menunda proyek  

3. Kebijakan dividen dan sumber-sumber pendanaan  
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a. Biaya atas penjualan saham baru  

b. Kemampuan untuk mengganti ekuitas dengan utang  

c. Keperluan pengendalian perusahaan  

4. Kebijakan dividen dan biaya modal  

a. Keinginan pemegang saham atas penghasilan sekarang dibandingkan 

dengan penghasilan yang akan datang 

b. Tingkat resiko dividen dibandingkan dengan kenaikan nilai modal 

(capital gains) 

c.  Informasi atau pertanda yang terkandung dalam dividen 

Kebijakan dividen sering dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam 

menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena kebijakan dividen 

dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Kenaikan jumlah 

dividen tunai dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek 

yang baik di masa depan.  

Kenaikan dividen tunai seringkali menyebabkan kenaikan harga saham 

yang berarti bahwa nilai perusahaan meningkat, sementara pemotongan dividen 

umumnya menyebabkan penurunan harga saham yang berarti penurunan nilai 

perusahaan. 

Kebijaka dividen dapat diukur melalui DPR (dividend payout ratio). 

Menurut Murhadi (dalam Fauza dan Mustanda, 2016), dividend payout ratio 
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merupakan rasio yang menggambarkan besarnya proporsi dividen yang 

dibagikan terhadap pendapatan bersih perusahaan.  

Dapat disimpulkan bahwa dividend payout ratio merupakan laba yang 

diterima oleh para pemegang saham dari laba bersih yang diperoleh perusahaan, 

yang dihitung dengan membagi dividen per lembar saham dengan laba per 

lembar saham. 

1.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai variabel profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan 

kebijakan dividen sebagai variabel intervening yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti dengan hasil yang berbeda. 

Tabel 1. 4 

Penelitian Terdahulu 

Nama  Variabel  Metode  Hasil  

Sri 

Hermuningsih 

(2013) 

 Profitabilitas 

 Growth 

Opportunity 

  Struktur Modal 

 Nilai Perusahaan 

 

SEM  Variabel 

profitabilitas, 

growth 

opportunity, dan 

struktur modal 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Umi Mardiyati, 

Gatot Nazir 

Ahmad, dan Ria 

Putri (2012) 

 

 

 Kebijakan 

Dividen 

 Kebijakan 

Hutang 

 Profitabilitas 

 

Analisis Regresi 

Berganda 

 

 

 

 

 Kebijakan dividen 

yang diproksikan 

dengan variabel 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) secara 

parsial memiliki  
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Nama Variabel 

 

 Nilai 

Perusahaan 

Metode 

 

 

Hasil 

 

 pengaruh yang 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 Profitablitas 

memiliki pengaruh 

yang positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Ria Nofrita 

(2013) 
 Profitabilitas 

 Nilai 

Perusahaan 

 Kebijakan 

Dividen  

Analisis Regresi  Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 Profitabilitas tidak 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kebijakan 

dividen. 

 Kebijakan dividen 

berpengaruh secara 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Amanda 

Wongso (2011) 
 Kebijakan 

Dividen 

 Struktur 

Kepemilikan 

 Kebijakan 

Hutang 

 Nilai 

Perusahaan 

Analisis Regresi  Kebijakan hutang 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 Kebijakan dividen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 
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1.7 Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dinyatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori. 

Berdasarkan tinjauan pustaka atau kerangka penelitian sementara, maka hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ha1 : Profitabilitas memiliki pengaruh positip dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Ha2   : Profitabilitas memiliki pengaruh positip dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

Ha3  :  Kebijakan dividen memiliki pengaruh positip dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan  

Ha4  :    Profitabilitas dan kebijakan dividen memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Ha5   : Ada pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan 

dividen. 
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1.8 Definisi Konsep  

Definisi konsep dalam penelitian ini memiliki peranan untuk memberikan suatu 

gambaran secara abstrak dan konseptual, sehingga dapat memperjelas masalah yang 

ada pada variabel yang akan diteliti. Guna memperjelas mengenai variabel yang akan 

diteliti. 

1.8.1 Profitabilitas  

Menurut Sartono (dalam Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011), profitabilitas 

dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba relatif terhadap 

penjualan yang dimiliki, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas 

sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan keputusan investasi 

pada perusahaan tersebut. 

1.8.2 Nilai Perusahaan 

Menurut Suad (dalam Herawati, 2012), nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Indikator 

nilai perusahaan yaitu harga pasar saham.  

1.8.3 Dividen  

Menurut Jones et al. (2009:515), dividen adalah jumlah yang dibayarkan secara 

berkala oleh perusahaan untuk pemegang saham sebagai pengembalian modal 

yang diinvestasikan. Dividen merupakan pembagian laba bersih 

akumulasi.Dividen biasanya dibayar tunai, tetapi juga dapat dibayar dari asset non 



27 
 

 
 

kas atau bahkan saham tambahan perusahaan sendiri. Semua dividen apapun 

bentuknya mengurangi laba ditahan. 

1.8.4 Kebijakan Dividen 

Menurut Weston dan Brigham (1990:198), kebijakan dividen adalah keputusan 

untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali didalam 

perusahaan. 

1.9 Definisi Operasional 

Definisi operasional sebagai aspek penelitian yang dapat memberikan informasi 

mengenai bagaimana cara mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Definisi operasional juga menjelaskan variabel yang telah dipilih oleh 

peneliti. Berikut definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

1.9.1 Profitabilitas (ROE) 

Profitabilitas adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang diperoleh melalui penjualan dan investasi dalam selama 

periode tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. 

Return on Equity merupakan rasio keuangan yang menunjukkan besaran laba 

bersih yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki perusahaan. Semakin besar nilai 

rasio, maka semakin besar dana yang dikembalikan dari ekuitas menjadi laba. 

Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dari modal sendiri. Rasio 

profitabilitas diproksikan ke dalam rumus Return on Equity (ROE). ROE dapat 

diukur dengan membandingan antara: 
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- Laba bersih setelah pajak  

- Total modal 

1.9.2 Nilai Perusahaan 

Menurut Brigham Gapenski (dalam Wongso, 2011), nilai perusahaan sangat 

penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat dilihat dengan menghitung 

PER (price earning ratio), dengan membandingkan indikator antara: 

- Harga per lembar saham  

- Laba persaham 

1.9.3 Kebijakan Dividen 

Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh pihak manejemen dalam 

memutuskan apakan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akan 

dibagikan kepada pemegang saham atau menahannya sebagai laba ditahan. Jika 

perusahaan dan pemegang saham telah sepakat untuk dijadikan laba ditahan maka 

dapat meningkatkan sumber dana intern perusahaan yang bisa digunakan untuk 

investasi perusahaan. Kebijakan dividen diproksikan ke dalam rumus Dividend 

Payout Ratio (DPR) yaitu dengan antara: 

- Dividen per lembar saham  

- Laba per lembar saham 
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1.10 Metode Penelitian 

1.10.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe eksplanatori. 

Menurut Sugiyono (2012:21), penelitian eksplanatori adalah penelitian yang 

bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta 

berhubungan antara satu variabel dengan yang lain.  

1.10.2 Populasi dan Sampel 

1.10.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2011:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subyek yang memepunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Objek atau subyek yang dimaksud biasanya berupa orang, 

barang, unit organisasi dan perusahaan. Populasi yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2016 yang berjumlah 133 perusahaan dan 

mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

1.10.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2008: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian 



30 
 

 
 

ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yang mana 

peneliti dalam menentukan sampel yang akan diambil melalui 

pertimbangan atau kriteria tertentu. Kiteria dalam pengambilan sampel 

meliputi: 

a. Mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut selama periode 

penelitian yaitu tahun 2012 – 2016.  

b. Memiliki rasio profitabilitas ROE yang positif. 

c. Perusahaan memberikan dividen berturut-turut selama tahun 2012-2016. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas terdapat 17 

perusahaan manufaktur yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Sehingga data yang diperoleh adalah 85 data (17 perusahaan × 5 tahun 

periode penelitian). Adapun tahapan pengambilan sampling dalam 

penelitian ini: 

- Melalui laporan keuangan atau data publikasi yang terdapat di website 

Bursa Efek Indonesia. 

- Memilih perusahaan manufaktur yang membayarkan dividen selama 5 

tahun berturut-turut yaitu tahun 2012-2016. Perusahaan yang 

membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya, 

kemungkinan besar memiliki ROE yang positif. 
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- Sehingga di dapatkan 17 perusahaan manufaktur yang membayarkan 

dividen selama 5 tahun berturut-turut. 

Tabel 1. 5 

Tahapan Pengambilan Sampel 

Tahap  Kriteria  Jumlah  

I Publikasi laporan keuangan 5 tahun 

berturut-turut 

119 

II ROE positif 119 - 49 = 70 

III Membagikan dividen 5 tahun berturut-

turut 

70 - 53 = 17 

 Total sampel yang digunakan 17 

 

Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1. 6 

Sampel Penelitian (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016) 

No Nama Perusahaan 

1 PT Astra International Tbk 

2 PT Astra Otoparts Tbk 

3 PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

4 PT Ekadharma International Tbk 

5 PT Gudang Garam Tbk  

6 PT HM Sampoerna Tbk 

7 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

8 PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

9 PT Mandom Indonesia Tbk 
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No Nama Perusahaan 

10 PT Merck Tbk 

11 PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

12 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

13 PT Selamat Sempurna Tbk 

14 PT Sepatu Bata Tbk 

15 PT Surya Toto Indonesia Tbk 

16 PT Trisula International Tbk 

17 PT Unilever Indonesia Tbk 

 Sumber : www.idx.co.id 

1.10.3 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan adalah Data panel (panel pooled data). Data panel 

merupakan gabungan antara data cross section dan time series. Data cross section 

diamati dalam stau titik waktu. Sedangkan data time series diamati dalam kurun 

waktu tertentu. Menurut Baltagi (2005) dalam Fadly (2011), penggunaan data 

panel memiliki keuntungan-keuntungan: 

1. Dengan menggabungkan data time series dan cross section, panel menyediakan 

data yang lebih banyak dan informasi yang lebih lengkap serta bervariasi. 

Dengan demikian akan dihasilkan degress of freedom (derajat bebas) yang lebih 

besar dan mampu meningkatkan presisi dari estimasi yang dilakukan. 

2. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas individu-individu 

yang tidak diobservasi namun dapat mempengaruhi hasil dari permodelan 

http://www.idx.co.id/
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(individual heterogeneity). Hal ini tidak dapat dilakukan oleh studi time 

series maupun cross section sehingga dapat menyebabkan hasil yang diperoleh 

melalui kedua studi ini akan menjadi bias. 

3. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari kedinamisan data. Artinya dapat 

digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana kondisi individu-individu 

pada waktu tertentu dibandingkan pada kondisinya pada waktu yang lainnya. 

4. Data panel dapat mengidentifikasikan dan mengukur efek yang tidak dapat 

ditangkap oleh data cross section murni maupun data time series murni. 

5. Data panel memungkinkan untuk membangun dan menguji model yang bersifat 

lebih rumit dibandingkan data cross section murni maupun data time 

series murni. 

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu 

karena unit observasi terlalu banyak. 

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data  

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Oleh karena 

itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi 

kepustakaan dan studi observasi. Metode studi kepustakaan yaitu cara yang 

dilakukan untuk memperoleh data dilakukan dengan membaca dan mempelajari 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam lingkup 

penelitian. Sedangkan metode observasi yaitu cara memperoleh data dengan 

menggunakan dokumentasi berdasarkan laporan keuangan yang telah 



34 
 

 
 

dipublikasikan oleh BEI selama periode penelitian tahun 2012 sampai 2016 

dimana data yang digunakan merupakan data time-servis.  

1.11 Teknik Analisis 

1.11.1 Analisis Koefisien Korelasi 

Uji korelasi bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan antara variable 

independen (X) dengan variable dependen (Y). Untuk  mengetahui kuat atau 

lemahnya hubungan antara variable independen dengan variable dependen. Nilai 

koefisien korelasi terdapat dalam batas -1≤ r ≤ 1.  

Apabila r = -1 artinya korelasi negatif sempurna, r = 0 artinya tidak ada 

korelasi, dan r = 1 berarti korelasinya sempurna positif ( kuat). Atau dengan kata 

lain, koefisien korelasi itu bergerak antara 0,000 sampai +1,000 atau diantara 

0,000 sampai -1,000, tergantung kepada arah korelasi, nihil, positif, atau negatif. 

Koefisien yang bertanda positif menunjukan arah korelasi yang positif. Koefisien 

yang bertanda negatif menunjukan arah korelasi yang negatif. Sedang koefisien 

yang bernilai 0,000 menunjukan tidak adanya korelasi antara X dan Y. 

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi atau 

seberapa besar pengaruh veriabel independen terhadap variabel dependen, 

digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:242) sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. 7 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat  

0,80 – 0,1000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2014:242) 

1.11.2 Analisis Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu (0 < R² < 1). Nilai R² yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

KD = R
2
 × 100 

Keterangan: 

KD   : Koefisien Determinasi 

R      : Koefisien Korelasi 
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Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah : 

a. Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen lemah. 

b. Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen kuat.  

1.11.3 Analisis Regresi  

1.11.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut Sugiyono (2013:261), analisis regresi linier sederhana 

didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linear 

sederhana digunakan untuk memprediksikan berapa jauh perubahan nilai 

variabel dependen, bila nilai variabel independen berubah-ubah atau naik 

turun. Adapun persamaan umum regresi linier sederhana adalah:  

Y = a + bx 

Keterangan : 

Y : Subjek dalam variebel dependen yang diprediksi (Nilai Perusahaan) 

X : Subjek dalam variabel independen yang memiliki nilai tertentu 

(Profitabilitas dan Kebijakan Deviden) 
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b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada perubahan variabel independen. 

a : Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

 Untuk menentukan koefisien persamaan a dan b dapat menggunakan 

metode kuadrat terkecil, yaitu cara yang dipakai untuk menentukan 

koefisien persamaan a dan b dari jumlah pangkat dua (kuadrat) antara 

titik-titik dengan garis regresi yang dicari terkecil. 

1.11.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi sejenis ini merupakan pengembangan dari analisis 

regresi sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh 

variabel terikat bila dengan dua variabel bebas. Persamaan regresi untuk 

dua prediktor, yaitu: 

  Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y  = Nilai Perusahaan 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi berganda antara X1 dan Y 

b2 = Koefisien regresi berganda antara X1 dan Y 

X1 = Profitabilitas 

X2 = Kebijakan Dividen  
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1.11.4 Pengujian Hipotesis (Uji Residual) 

1.11.4.1 Uji Statistik t (test) 

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi 

secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain 

dianggap konstan. Menurut Sugiyono (2014:250), menggunakan rumus: 

 r√𝒓 − 𝟐 

√𝟏 − 𝒓2 

Keterangan : 

t = Distribusi t 

r = Koefisien korelasi parsial 

r
2 

= Koefisien determinasi 

n = Jumlah data 

Adapun langkah dalam pengujian t sebagai berikut: 

1. Menyusun hipotesis Nol (H0) dan Hipotesisi alternatif (H1) 

H0 : 𝛽 = 0, diduga variabel independen secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

t  = 
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H1 : 𝛽 ≠ 0, diduga variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Tentukan tingkat signifikan (𝛼) sebesar 0,05. 

3. Derajat/tingkat kebebasan dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (n-k), k adalah jumlah variabel. 

Pengambilan keputusan hasil pengujian dilakukan dengan: 

 Apabila t hitung > t tabel atau t hitung > -t tabel maka H0 ditolak dan 

H1 diterima, yang berarti ada pengaruh secara parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 Apabila t hitung ≤ t tabel atau t hitung ≤ -t tabel, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

Gambar 1. 1 

Kurva uji t 

 

Sumber: Sugiyono (2014:226) 
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1.11.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan dilakukan dengan uji F (Gozhali, 

2006:88). 

𝐹 =
𝑅2/ k

( 1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan:  

R = Koefisien korelasi berganda 

k = Jumlah variabel independen 

n = banyaknya sampel 

Adapun langkah dalam pengujian F adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) 

H0 = 𝛽 = 0, diduga variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 = 𝛽 > 0, diduga variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Menentukan tingkat signifikansi sebesar 𝛼 = 0,05 

3. Membandingkan F hitung dengan F tabel. 

Pengambilan keputusan dari hasil pengujian dilakukan dengan: 
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 Apabila F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, maka 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

1.11.5 Uji Mediasi (Sobel) 

Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam Ghozali (2008), suatu variabel 

disebut variabel intervening (mediasi) jika variabel tersebut ikut mempengaruhi 

hubungan antara variabel predictor (independen) dan variabel terikat (dependen). 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang di 

kembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan Uji Sobel (Sobel Test).  

 Pengujian mediasi ini dilakukan melalui Preacher Tool dengan cara 

online yaitu dapat dilakukan atau di download melalui 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.com. Untuk melakukan pengujian ini sebelumnya 

harus mempunyai data yang diperoleh dari output SPSS yang berupa regresi 

berganda dan regresi sederhana seperti yang dihitung pada metode sobel test 

secara manual sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pengujian ini dibutuhkan 

nilai-nilai atau angka-angka (yang diperoleh dari regresi sederhana hubungan 

antara variabel independen dengan variabel mediasi dan regresi berganda antara 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.com
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variabel independen dan variabel mediasi terhadap variabel dependen) sebagai 

berikut : 

a = koefisien pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel 

mediasi (Z) 

b = koefisien pengaruh dari variabel mediasi (Z) terhadap variabel 

dependen (Y) dikontrol dengan variabel independen (X) 

Sa = standar error dari a 

Sb = standar error dari b  

Gambar 1. 2 

Uji Mediasi (Uji Sobel) 

 

Input angka atau nilai-nilai a, b, Sa, dan Sb kemudian klik pada kolom 

calculate maka hasil perhitungan akan muncul baik nilai t statistic, standar eroor 

maupun p-value berdasarkan perhitungan Sobel, Aronian maupun Goodman’s. 
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1.11.6 Analisis Jalur 

Menurut Retherford (1993), analisis jalur adalah suatu teknik untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika 

variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara 

langsung tetapi juga secara tidak langsung. Dalam statistika salah satu tujuannya 

adalah untuk peramalan atau pendugaan. Nilai yang diramalkan bias 

menggunakan simbol Y. Y merupakan fungsi (pengungkit) dari nilai-nilai X1, 

X2,….,Xi. Pola hubungan yang sesuai adalah pola hubungan yang mengikuti 

model regresi, sedangkan untuk menganalisis pola hubungan kausal antar 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung (direct effect) dan 

tidak langsung (indirect effect) maupun pengaruh atau efek moderasi, secara 

bersama-sama atau mandiri dari beberapa variabel penyebab (independent) 

terhadap sebuah variabel akibat (dependent), maka pola yang tepat ada model 

analisis jalur (path analysis). 

 

 

 

 

 


