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ABSTRAK 
 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris faktor-
faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor 
pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
tahun 2018-2020.   
Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder. Populasi 
berjumlah 13 perusahaan. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan 
metode purposive sampling, dan mendapat 7 perusahaan yang menenuhi kriteria 
sebagai sampel penelitian. Variabel independen yang digunakan adalah kebijakan 
hutang, ukuran perusahaan, dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen adalah 
nilai perusahaan. Uji yang digunakan adalah regresi data panel dan uji asumsi klasik. 
Data diolah dengan menggunakan Eviews 10.0. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan secara bersama-sama, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kebijakan hutang, ukuran perusahaan dan profitabilitas 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Nilai Perusahaan, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dengan adanya persaingan yang sangat pesat dalam dunia bisnis di Indonesia, itu 

sebagai penyebab timbulnya industri baru. Perihal ini membuat di Indonesia 

mempunyai kemampuan dan kesempatan yang besar. Apabila jumlah 

penduduk cukup banyak serta terdapatnya daya beli yang lumayan besar maka 

menjadi daya tarik untuk para perusahaan. Industri bersama-sama bersaing 

untuk bertahan serta berlomba- lomba dalam menunjukkan nilai terbaik dari 

perusahaannya. Dimana bisnis ke depannya hendak terus menjadi lingkungan 

dengan tingkatan persaingan yang terus menjadi kompetitif, paling utama pada 

proses penyediaan ataupun mendapatkan data pada tiap pengambilan 

keputusan. Suasana ini pula bisa mendesak industri untuk melaksanakan 

berbagai macam ragam ide serta inovasi supaya terlepas dari kebangkrutan.  

Dimana perusahaan-perusahaan pasti memiliki manajemen keuangan yang memiliki 

peraturan dalam mencapai tujuan yang ingin diwujudkan oleh perusahan 

tersebut dengan menaikkan nilai perusahaan dimata konsumen. Dengan 

maksud meningkatkan kemakmuran para pemegang saham di dalam bidang 

keuangan. Tujuan utama perusahaan itu tentunya meningkatkan nilai 

perusahaannya. Kenaikan nilai perusahaan berbeda dengan kenaikan laba 

industri yang memfokuskan pada jangka pendek. 

Menurut (Fama, 1978) menyatakan jika nilai perusahaan dapat dilihat atau tergambar 

pada harga saham. Teori keagenan mengungkapkan jika para pemilik 

perusahaan dapat mempekerjakan manajemen (agent)  yang dianggap sebagai 

tenaga ahli atau seorang profesional untuk memposisikan diri sebagai manajer 

maupun komisaris dalam mengelola perusahaan tersebut. Hal ini membuat 

adanya harapan dari pengelolaan tenaga ahli agar kinerja perusahaan menjadi 

lebih terjamin, bisa bertahan serta bersaing di pasar dengan semakin 
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kompetitif serta pula dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui 

meningkatnya kemakmuran pemegang saham. 

Harga saham emiten pertambangan minyak tersebut dipengaruhi oleh penurunan 

harga komoditas. Harga minyak mentah dunia dapat menghambat proses 

investasi di sektor migas dan energi. Dampak yang terjadi adalah karena emiten 

sektor migas dan energi sangat bergantung pada harga komoditas migas 

karena harus mengekspor migas. Turunnya harga minyak mentah dunia akan 

membatasi proses investasi di sektor migas atau energi, sehingga 

mengakibatkan turunnya nilai industri, karena emiten atau pekerja migas ingin 

melakukan kegiatan eksplorasi. Nilai perusahaan sangat berarti bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaannya.  

Penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan antara lain yaitu 

Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas. 

Penggunaan hutang oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan adalah leverage. Dalam menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan perusahaan jika 

perusahaan tersebut dilikuidasi sering disebut dengan debt ratio  (Agnes, 

2004). Kebijakan hutang juga selalu dikaitkan dengan nilai perusahaan dalam 

suatu perusahaan. Ini akan menjadi faktor juga dalam pertimbangan investor 

dalam menilai perusahaan tersebut. Hutang ialah sumber pendanaan eksternal 

yang diperoleh perusahaan untuk melaksanakan operasinya. Kebijakan hutang 

perusahaan adanya aksi dari manajemen industri yang hendak mendanai 

perusahaan tersebut dengan memakai modal yang berasal dari hutang.  

Ukuran perusahaan sendiri dapat menjadi sebuah variabel yang dipertimbangkan 

untuk menentukan nilai perusahaan. Cerminan total dari aset yang dimiliki 

suatu perusahaan merupakan pengertian dari ukuran perusahaan. Jadi semakin 

besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang 

menaruh perhatian pada perusahaan tersebut, sehingga akan meningkatkan 

nilai perusahaan dimata para investor. Bisa dilihat jika nilai perusahaan 
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meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan mengalami kenaikan 

dan  jumlah hutang perusahaannya lebih besar. Penentuan untuk ukuran 

perusahaan ini diacukan kepada total asset perusahaan yang dimiliki.  

Ukuran perusahaan juga mempengaruhi nilai perusahaan.  Perusahaan dapat 

memperoleh sumber permodalan yang baik jika adanya skala pendanaan lebih 

besar. Jika perusahaan sensitif terhadap variasi dari ukuran perusahaan, 

perusahaan yang besar akan menyukai prosedur atau metode yang dapat 

menunda pelaporan laba. Ukuran perusahaan yang besar juga dapat 

menunjukkan adanya daya saing perusahaan yang akan meningkat. Market 

Leader atau biasanya dikenal dengan pangsa pasar dapat dibuktikan dengan 

adanya daya saing suatu perusahaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

pesaing utamanya. Perusahaan   berupaya dalam mengembangkan nilai 

perusahaan agar mendapatkan masukan yang positif dari para investor. 

Perusahaan harus memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kondisi pasar, 

yang mampu menghadapi persaingan ekonomi yang akan membuat mereka 

rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Hal ini juga dapat membuat perusahaan 

besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kembali nilai 

perusahaan mereka, dengan memiliki akses yang lebih baik daripada 

perusahaan kecil. Ukuran perusahaan juga dapat digambarkan dengan melihat 

ukuran perusahaan yang dapat dinyatakan dengan menggunakan total 

penjualan bersih atau total aset. Bila total penjualan dan aset akan menjadi 

besar hingga secara otomatis dapat memperbesar ukuran perusahaan serta 

pula modal yang ditanamkannya semakin besar. Bisa dikatakan bahwa dengan 

meningkatnya perputaran uang di perusahaan, serta menampilkan banyak 

penjualan yang diperoleh. Dengan demikian, ukuran perusahaan bisa 

pengaruhi nilai perusahaan bila mempunyai aset yang besar. 

Rasio profitabilitas bisa diukur dengan formula ROE dimana dapat melihat tingkat 

pengembalian atas investasi dari pemegang saham biasa (Mardiyati U. d., 

2012).  ROE dapat dipakai adanya rasio yang membuktikan keberhasilan 
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manajemen dalam mengoptimalkan tingkatan kembalian pada pemegang 

saham, semakin besar rasio ini maka semakin bagus sebab akan memberikan 

tingkatan kembalian yang lebih besar dari pemegang saham. Profitabilitas yang 

besar pada perusahaan manufaktur bisa membuktikan bahwa kemampuan 

perusahaan tersebut bagus, karena jika perusahaan beroperasi dengan efektif 

serta efisien dan juga membolehkan suatu perusahaan untuk meluaskan 

usahanya. 

Perusahaan Manufaktur pada Sub Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dinilai 

memiliki potensi dalam pertumbuhan di dunia bisnis ini dikarenakan 

melonjaknya permintaan akan komoditas pertambangan. Selain itu, 

perusahaan tambang juga memiliki tingkat risiko yang tingggi. Dimana 

perusahaan pertambangan harus menghadapi risiko fluktuasi harga komoditas 

barang di pasar komoditas serta risiko dalam eksplorasi yang dilakukan 

perusahaan pertambangan. 

1.2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris,  

kebijakan hutang, ukuran perusahaan dan profitabilitas baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur Sub Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. 

 Manfaat dari penelitian ini  diharapkan dapat menambah ilmu atau wawasan yang 

lebih luas, menambah informasi dan mengetahui dampak dari kebijakan 

hutang, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan 

penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang mengambil 

tema yang sama.  Hasil penelitian ini juga diharapkan dijadikan pertimbangan 

penting bagi perusahaan dalam menerapkan variabel-variabel pada penelitian 

ini untuk membantu, mengoptimalkan nilai perusahaan serta sebagai bahan 

pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan tingkat 

kemampuan manajemen  di masa yang akan datang. Dan bagi investor calon  
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Investor diharapkan menjadikan penelitian ini selaku bahan pertimbangan pada 

dikala melaksanakan permodalan atau investasi. 

1.3. Rumusan Masalah Penelitian  

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan diantaranya kebijakan hutang, ukuran perusahaan, dan 

profitabilitas,   maka  dapat dirumuskan :  Apakah kebijakan hutang , ukuran 

perusahaan dan profitabilitas baik secara parsial maupun secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan  
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BAB II 

 KAJIAN LITERATUR 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Teory) 

 (Jensen 1976) menyatakan adanya sebuah hubungan atau ikatan agensi sebagai 

kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) melibatkan orang lain (agent) 

untuk melaksanakan beberapa layanan yang mengaitkan pendelegasian 

wewenang pengambilan keputusan terhadap agen tersebut. Akibat hubungan 

agensi ini, hingga muncul agency problem yang dalam hal ini pihak agen akan 

berupaya untuk mengoptimalkan kepentingannya sendiri serta mengabaikan 

kepentingan prinsipal meski tujuan utamanya dalam sebuah perusahaan yaitu 

dengan mengoptimalkan kesejahteraan pemilik modal. Oleh sebab itu, 

diperlukan suatu wujud pengendalian untuk mengendalikan untuk mengatur 

aksi dari pihak agen. Dalam pengambilan keputusan pendanaan bagi 

perusahaan manajer harus selalu berhati-hati karena keputusan ini dapat 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.1.2. Nilai Perusahaan 

Suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi tertentu dimana sebagai kepercayaan 

masyarakat dan tentunya juga sebagai gambaran terhadap perusahaan setelah 

melalui proses yaitu pada saat perusahaan tersebut mulai didirikan hingga saat 

ini (Septia 2015). Adanya hubungan diantara nilai perusahaan dengan harga 

saham yang selalu dikaitkan. Selain itu, harga saham membuat pemahaman 

para investor pada tingkat keberhasilan perusahaan. Bila harga saham terus 

mengalami peningkatan maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Harga 

saham perusahaan dapat dibentuk bila terdapatnya respon dari pasar untuk 

kesempurnaan situasi perusahaan menjadi gambaran nilai perusahaan setelah 

itu dapat direalisasikan dalam wujud harga saham perusahaan tersebut. 

2.1.3. Kebijakan Hutang 
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Hutang selalu menjadi alat yang banyak dipakai dalam meningkatkan modal untuk 

menaikkan profit perusahaan. Hutang yang berawal dari bank ataupun 

pembiayaan yang lain. Perusahaan yang begitu banyak melaksanakan suatu 

pembiayaan dengan hutang, dapat diduga tidak sehat sebab bisa menyusutkan 

keuntungan. Penilaian pasar dapat berpengaruh jika adanya peningkatan dan 

penurunan tingkat hutang. Terdapat dampak negatif pada nilai perusahaan 

karena adanya kelebihan hutang yang besar. Adapun penelitian sebelumnya 

dari (Prastika and Sudaryanti 2019) berkata kalau hutang bisa mempengaruhi 

nilai negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hutang juga dapat 

diartikan dimana suatu perusahaan memiliki kewajiban seutuhnya di dalam 

aspek keuangan yang tertuju kepada pihak yang belum dapat  terlaksana, 

kemudian dimana hutang tersebut juga sebagai sumber atau modal 

perusahaan (Munarir 2004).  

2.1.4. Ukuran Perusahaan 

Menurut (Rachmawati and Triatmoko 2007) adanya materiil terhadap nilai perusahaan 

suatu perusahaan dimana mempunyai interaksi yang positif. Perusahaan besar 

pastinya bisa mengakses dengan mudah ke pasar modal. Kemudahan ini dapat 

mengakses ke pasar modal yang berarti perusahaan tersebut mempunyai 

keahlihan untuk memperoleh dana serta memiliki fleksibilitas. Sebab 

kemudahan tersebut aksebilitas ke pasar modal cukup berarti yaitu 

memunculkan anggaran yang lebih besar serta  fleksibilitas tentunya. 

Kemudahan tersebut diambil oleh para investor yang sebagai sebuah tanda 

positif dan memiliki peluang yang bagus. 

2.1.5. Profitabilitas 

Profitabilitas suatu perusahaan bisa ditaksir melalui bermacam metode yang terkait 

laba/keuntungan serta aktiva ataupun modal yang hendak diperbandingkan 

suatu yang lain.  Salah satu petunjuk yang berarti bagi para investor dalam 

memperhitungkan peluang perusahaan di masa depan yaitu dengan melihat 

sejauh mana perkembangan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas 
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merupakan terdapatnya perbandingan untuk memperoleh sebuah keuntungan 

dari pendapatan seperti penjualan,aset dan ekuitas  yang berdasarkan  dari 

dasar pengukuran khusus. Menurut (Husnan and dan Pudjiastuti 2012) 

menyatakan bila perbandingan profitabilitas dipergunakan untuk mengukur 

suatu pemakaian aktiva di perusahaan setelah itu berhubungan dengan 

tingkatan penjualan yang diciptakan. Analisis ini hendak menciptakan 

keuntungan pada rentang waktu tertentu yang diukur melalui rasio 

profitabilitas diperoleh dari modal kerja suatu perusahaan. 

2.2. Kerangka Pemikiran 

2.2.1. Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan 

(Bambang, 2011 : 98) menyatakan kebijakan hutang merupakan dimana perusahaan 

bisa mendanai kegiatan operasional perusahannya dengan suatu prosedur yang 

dapat diambil oleh pihak manajemen untuk mendapatkan sumber daya 

pembiayaan bagi perusahaan tersebut.  

 Menurut (Rahmawati, 2015) bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan dan Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Irvaniawati (2014) menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya kebijakan hutang 

pengaruh positif berarti perusahaan tersebut akan membuat para investor 

tertarik untuk menanamkan modal ke perusahaan manufaktur dan tentunya 

akan menaikkan kualitas perusahaan tersebut. Sedangkan  (Kholis, 

Sumarmawati, & Mutmainah, 2018) menyatakan bahwa kebijakan hutang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya jika kebijakan hutang 

bertambah maka akan membuat nilai perusahaan menurun, sebaliknya apabila 

kebijakan hutang menurun membuat nilai perusahaan akan bertambah.   

2.2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran Perusahaan Menurut para ahli yaitu: menyatakan (Putu Ayu, 2018) bahwa 

ukuran perusahaan ialah suatu rasio dimana bisa  diklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan diukur dengan keseluruhan dari aktiva, jumlah penjualan, nilai 
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saham dan sebagainya. Hutang perusahaan juga berkaitan dengan leverage 

keuangan. Hutang memiliki suatu kewajiban kepada pihak lain dimana selain 

kepada pemiliknya. Dimana perusahaan akan melakukan hutang kepada 

kreditur yang memiliki tujuan yaitu dengan memanfaatkan situasi atau 

kesempatan yang ada dalam bisnis dan dapat juga meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut. Seperti yang dikatakan tadi perusahaan dapat 

memanfaatkan situasi yang ada dalam mengembangkan bisnisnya untuk 

memperoleh dana tambahan dari hutang (Barlian, 2003:7). 

(Ponziani & Azizah, 2017) menjelaskan bahwa “Ukuran Perusahaan merupakan 

gambaran dari keseluruhan aset yang dipunyai perusahaan”. (Windi Novianti, 

2018) menjelaskan bahwa “Ukuran Perusahaan dilihat dari bidang bisnis yang 

sedang dioperasikan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total 

penjualan, total aset, tingkat penjualan rata-rata”. Dalam riset ini adanya 

penanda Ukuran Perusahaan yang diukur dengan memakai Logaritma natural 

(Ln) dari keseluruhan aktiva yang dipunyai. Ln dapat dipakai untuk mengurangi 

perbandingan yang penting antara ukuran perusahaan sangat besar dengan 

ukuran perusahaan yang terlalu kecil, hingga dari jumlah aktiva dibangun Ln 

yang bermaksud membuat informasi jumlah aktiva terdistribusi dengan cara 

wajar (Pribadi, 2018). 

Ukuran perusahaan bisa berpengaruh positif dan negatif. Jika ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif maka para investor akan menganggap perusahaan 

tersebut memilili total aset yang besar, setelah itu berminat dengan 

menetapkan laba ditahan lebih besar dibanding dengan deviden yang dibagikan 

pada para pemegang saham. Demikian kebalikannya juga  berpengaruh positif.   

2.2.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan selama periode tertentu. Semakin besar nilai 

profitabilitas menunjukan semakin baik manajemen dalam mengelola 

perusahaan dan semakin tinggi perolehan keuntungan perusahaan. 
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Profitabilitas ialah salah satu variabel yang cukup berarti, sebab lewat 

profitabilitas hendak mengenali keputusan yang akan diambil, apakah 

keuntungan perusahaan didistribusikan selaku deviden, ditahan untuk 

kepemilikan uang tunai ataupun dipakai untuk melaksanakan investasi dengan 

adanya impian perusahaan yang hendak mendapatkan profit di masa yang akan 

datang. 

Menurut (Ulupui, 2007) menyatakan jika profitabilitas yang berpengaruh positif akan 

berpengaruh kepada nilai perusahaan yang akan menghasilkan laba  dan 

meningkatkan permintaan saham dari para investor. Serta, jika berpengaruh 

negatif akan membuat para pemegang saham menjadi tidak berminat 

menginvestasikan saham mereka kepada perusahaan tersebut. Maka hipotesa 

yang peneliti ajukan adalah : 

2.2.4. Pengaruh Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas secara 

bersama-sama terhadap Nilai Perusahaan. 

 
 

Pengaruh Kebijakan hutang, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Nilai 

Peusahaan baik secara parsial maupun secara bersama-sama. 

 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Sumber : Peneliti 

Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran 
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2.3. Hipotesis 

 H₁  = Kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 H₂  = Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan    

 H3 =  Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

 H4 = Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, serta Profitabilitas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan 

minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2018-2020 ber jumlah 13 perusahaan. 

 Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode puposive sampling yang 

menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar mendapatkan sample 

representatif sesua dengan kebutuhan peneliti. Adapun kriteria-kriterianya :  :  

 Perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang 

terdaftar di BEI, memiliki laporan keuangan bermata uang rupiah dan memiliki 

laba positif  secara berturut-turut selama periode 2018-2020. 

Hasil dari  pengambilan sampel yang   memenuhi kriteria   sebanyak 7 perusahaan dari 

total populasi sebanyak 21 perusahaan.  Data observasi sebanyak 7 x 3 tahun = 

21. 

3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian  

 Kebijakan Hutang (X1) adalah kebijakan yang diambil pihak manajemen dalam 

rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat 

digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. (Bambang, 2011 

: 98) – Indikator : 

 

 
 

 Ukuran Perusahaan (X2) adalah Total aset perusahaan bernilai besar maka hal 

ini dapat disederhanakan dengan mentranformasikan ke dalam logaritma 

natural,  Ghozali (2016) – Indikator : 

 
                                          Size = Ln Total Assets 

DER : 
Total Hutang 
Total Modal 
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 Profitabilitas (X3) – adalah kemampuan perusahaan dengan memeperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. 

(Mardiyati, 2012) – Indikator : 

 

                                          ROE =          Net Income 
                                                      Ekuitas Saham biasa 
 
 Nilai Perusahaan (Y) - Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar 

oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai 

perusahaan semakin besar kemakmuran yang diterima oleh pemilik 

perusahaan. (Husnan & dan Pudjiastuti, 2012) – Indikator :  

 
 
 
 
 
 
 
3.3. Rancangan Penelitian  

3.3.1. Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data diambil dari Laporan Keuangan 

perusahaan manufaktur sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi   diambil 

dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), periode 2018-2020.  

Teknik analisis dalam penelitian ini : 

 Analisis Deskriptif 

 Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan Common Effect Model, Fixed 

Effect Model, dan Random Effect Model. 

 Pemilihan Model Estimasi Data Panel : Uji Chow, Uji Hausman,  Uji Langrange 

Multiplier 

 Uji Asumsi Klasik : Uji Multikolinearitas 

 Uji Hipotesis : Uji t atau Uji Signifikansi Regresi Parsial, Uji F atau Uji Sisnifikansi Regresi 

Beganda, Koefisien Determinasi R2 

PBV : 

Harga saham per  
lembar 
saham 

Nilai buku per 
lembar 
saham 

http://www.idx.co.id/
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BAB IV 

 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sampel Penelitian 

 Tabel 4.1. Daftar Perusahaan Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan Kode Saham 

1 Ratu Prabu Energi Tbk ARTI 

2 Elnusa Tbk ELSA 

3 Mitra Investindo Tbk MITI 

4 Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK 

5 Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS 

6 Super Energy Tbk SURE 

7 Ginting Jaya Energi Tbk WOWS 

Sumber : www.idx.co.id , 2021 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif 

 PBV DER SIZE ROE 

 Mean  6.606667  2.395714  26.85429  15.85476 

 Maximum  37.14000  9.720000  29.65000  64.23000 

 Minimum  0.330000  0.260000  21.81000  1.010000 

 Std. Dev.  11.80196  2.546304  1.928042  17.84285 

 Observations  21  21  21  21 

Sumber : Diolah Peneliti, Eviews 10 (2021) 

Nilai statistik deskriptif variabel penelitian yang disajikan dalam Tabel 4.2 diatas yaitu 

sebagai berikut : 

 PBV (Nilai Perusahaan) 

Pada sampel yang diteliti peneliti berjumlah 21, dimana nilai Mean (rata-rata) sebesar 

6.606667, nilai Standar Deviasi sebesar 11.80196, nilai Maksimum sebesar 

37.14000, serta nilai Minimum sebesar 0.330000. 

 DER (Kebijakan Hutang) 

http://www.idx.co.id/
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Pada sampel yang diteliti peneliti berjumlah 21, dimana nilai Mean (rata-rata) sebesar 

2.395714, nilai Standar Deviasi sebesar 2.546304, nilai Maksimum sebesar 

9.720000, serta nilai Minimum sebesar 0.260000. 

 SIZE (Ukuran Perusahaan) 

Pada sampel yang diteliti peneliti berjumlah 21, dimana nilai Mean (rata-rata) sebesar 

26.85429, nilai Standar Deviasi sebesar 1.928042, nilai Maksimum sebesar 

29.65000, serta nilai Minimum sebesar 21.81000. 

 ROE (Profitabilitas) 

Pada sampel yang diteliti peneliti berjumlah 21, dimana nilai Mean (rata-rata) sebesar 

15.85476, nilai Standar Deviasi sebesar 17.84285, nilai Maksimum sebesar 

64.23000, serta nilai Minimum sebesar 1.010000. 

4.2.2. Analisis Regresi Data Panel 

 Common Effect Model 

Berdasarkan hasil model regresi linear berganda untuk model common effect yaitu: 

PBV = 65.33614 +3.035977*DER -2.263548*SIZE -0.329040*ROE 

 Fixed Effect Model 

Berdasarkan hasil model regresi linear berganda untuk model fixed effect yaitu: 

PBV = 12.47929 +1.450116*DER -0.285479*SIZE -0.105985*ROE 

 Random Effect Model 

Berdasarkan hasil model regresi linear pada model random effect yaitu: 

PBV=  14.78571 +1.486244*DER -0.371969*SIZE -0.110421*ROE 

 
 

4.2.3. Model Estimasi Data Panel 

 Uji Chow (Fixed Effect vs Common Effect) 

Tabel 4.3. Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FIXED_EFFECT_MODEL   

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 96.408111 (6,11) 0.0000 
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Sumber : Diolah Peneliti, Eviews 10 (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.3 tingkat signifikan Cross-Section F sebesar 0,0000 dan Cross 

Section Chi-Square sebesar 0,0000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil 

daripada 0,05 yang berarti H1 terima H0 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa 

model fixed effect yang di terima. 

 Uji Langrage Multiplier 

Tabel 4.4. Hasil Uji Langrage Multiplier 

Lagrange multiplier (LM) test for panel data  

Date: 06/19/21   Time: 14:06   

Sample: 2018 2020    

Total panel observations: 21   

Probability in ()    

     
Null (no rand. effect) Cross-section Period Both  

Alternative One-sided One-sided   

Breusch-Pagan  13.62389  1.648588  15.27247  

 (0.0002) (0.1992) (0.0001)  

Honda  3.691055 -1.283974  1.702064  

 (0.0001) (0.9004) (0.0444)  

King-Wu  3.691055 -1.283974  0.733574  

 (0.0001) (0.9004) (0.2316)  

GHM -- --  13.62389  

 -- -- (0.0004)  

Sumber : Diolah Peneliti, Eviews 10 (2021) 

Dimana Pada Tabel 4.4. Nilai P Value ditunjukkan oleh angka yang dibawah yaitu 

sebesar 0,002 dimana nilainya kurang dari 0,05. Sehingga Lagrange Multiplier 

Test ini menunjukkan bahwa menerima H1 yang berarti metode estimasi 

terbaik adalah Random Effect. 

 Uji Hausman (Random Effect vs Fixed Effect) 

Tabel 4.5. Hasil Uji Hausman 

Cross-section Chi-square 83.607140 6 0.0000 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: RANDOM_EFFECT_MODEL   

Test cross-section random effects  
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Sumber : Diolah Peneliti, Eviews 10 (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.5 tingkat signifikansi Cross-Setion random sebesar 0.1569. Tingkat 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti H1 diterima dan H0 

ditolak. Hal ini menunjukan model Random Effect yang di terima. 

Berdasarkan uji yang sudah dilakukan diatas uji chow model panel yang di pilih adalah 

model fixed effect, uji Lagrange Multiplier  menunjukan bahwa model random 

effect yang diterima serta uji hausman model panel yang di pilih adalah model 

random effect. Dengan demikian model random effect yang akan dipilih dalam 

analisis regresi linier berganda. 

4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas 

 DER SIZE ROE 

DER  1.000000 -0.131731  0.650697 

SIZE -0.131731  1.000000 -0.214821 

ROE  0.650697 -0.214821  1.000000 

Sumber : Diolah Peneliti, Eviews 10 (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, dimana nilai R2 untuk variabel dependen lebih kecil dari 

0.8. Maka hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

4.2.5. Uji Hipotesis 

Berdasarkan teknik pemilihan sampel dan uji asumsi klasik diatas. Maka dapat 

diperoleh suatu model persamaan regresi yang menjadi analisis regresi linier 

berganda yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Analisis Regresi Linear Berganda Dengan REM 

Dependent Variable: PBV   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/19/21   Time: 14:06   

Sample: 2018 2020   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 7   

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 5.212371 3 0.1569 
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Total panel (balanced) observations: 21  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 14.78571 10.82203 1.366260 0.1897 

DER 1.486244 0.227717 6.526708 0.0000 

SIZE -0.371969 0.380742 -0.976957 0.3423 

ROE -0.110421 0.032352 -3.413104 0.0033 

Effects Specification 

   S.D. Rho 

Cross-section random 9.313878 0.9670 

Idiosyncratic random 1.720039 0.0330 

Weighted Statistics 

R-squared 0.698012 Mean dependent var 0.700446 

Adjusted R-squared 0.644720 S.D. dependent var 3.067742 

S.E. of regression 1.828539 Sum squared resid 56.84046 

F-statistic 13.09787 Durbin-Watson stat 1.248778 

Prob(F-statistic) 0.000111    

Unweighted Statistics 

R-squared 0.217934     Mean dependent var 6.606667 

Sum squared resid 2178.622     Durbin-Watson stat 0.032581 

Sumber : Diolah Peneliti, Eviews 10 (2021) 

PBV=  14.78571 + 1.486244*DER -0.371969*SIZE -0.110421*ROE 

Keterangan : 

PBV : Nilai Perusahaan               SIZE : Ukuran Perusahaan 
DER : Kebijakan Hutang              ROE           : Profitabilitas 
 
 Selanjutnya dapat dilakukan pengujian analisis regresi linear berganda. Hasil 

dari pengujian statistik ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

 Konstanta sebesar 14.78571, artinya apabila kebijakan hutang, ukuran 

perusahaan, dan profitabilitas ditingkatkan 1 satuan, maka nilai perusahaan 

mengalami kenaikan sebesar 14.78571. 

 Koefisien regresi variabel Kebijakan Hutang (DER) sebesar 1.486244, artinya 

apabila Kebijakan Hutang (DER)  ditingkatkan 1 satuan, maka Nilai Perusahaan 

(Nilai) mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.486244 satuan. Koefisien bernilai 

positif artinya adanya pengaruh searah antara Kebijakan Hutang (DER) dengan 
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Nilai perusahaan (PBV). Apabila Kebijakan Hutang (DER) bagus bisa jadi Nilai 

Perusahaan (Nilai) akan meningkat. 

 Koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar -0.371969, artinya 

apabila Ukuran Perusahaan (SIZE) ditingkatkan 1 satuan, maka Nilai Perusahaan 

(Nilai) mengalami kenaikan yaitu sebesar 0.371969 satuan. koefisien bernilai 

negatif berarti adanya pengaruh berlawan arah antara Ukuran Perusahaan 

(SIZE) dengan Nilai Perusahaan (Nilai). Apabila Ukuran Perusahaan (SIZE) dinilai 

bagus bias jadi Nilai Perusahaan (Nilai) akan meningkat. 

 Koefisien regresi variabel Profitabilitas (ROE)  -0.110421, artinya apabila 

Profitabilitas (ROE) ditingkatkan 1 satuan, maka Nilai Perusahaan (Nilai) 

mengalami kenaikan  yaitu sebesar 0.110421 satuan. Koefisien bernilai negatif 

artinya ada pengaruh berlawan arah antara Profitabilitas (ROE) dengan Nilai 

Perusahaan (Nilai). Apabila Profitabilitas (ROE) dinilai baik bisa jadi Nilai 

Perusahaan (Nilai) akan mengalami peningkatan. 

4.2.5.1. Uji t 

 Hipotesis Pertama  

Hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.10 dengan nilai koefisien Kebijakan Hutang 

sebesar 1.486244 yang menandakan bahwa Kebijakan Hutang mempunyai 

pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Dengan nilai thitung sebesar 

6.526708 < ttabel 1.73961 yang berarti Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan. Berdasarkan hasil diatas maka Ha diterima dan Ho ditolak, 

berarti Kebijakan Hutang (DER) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan secara 

parsial. 

 Hipotesis Kedua 

Hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.10 dengan nilai koefisien Ukuran Perusahaan 

sebesar -0.371969 yang menandakan bahwa Ukuran Perusahaan mempunyai 

pengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan. Dengan nilai thitung sebesar -

0.976957< ttabel 1.73961 yang berarti Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan. Berdasarkan hasil diatas maka Ha ditolak dan Ho 
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diterima, berarti Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan secara parsial. 

 Hipotesis Ketiga 

Hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.10 dengan nilai koefisien Profitabilitas (ROE) 

sebesar -3.413104 yang menandakan bahwa ROE mempunyai pengaruh yang 

negatif terhadap Nilai Perusahaan. Dengan nilai thitung sebesar -0.110421 < ttabel 

1.73961 yang berarti Profitabilitas tidak pengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Berdasarkan hasil diatas maka Ha ditolak dan Ho diterima, berarti Ukuran 

Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan secara parsial. 

4.2.5.2. Uji F 

Untuk uji signifikan regresi berganda dapat lihat dari dari hasil pengujian signifikan dan 

uji F. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa nilai Fhitung 13.09787 > Ftabel 

2.41 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000111 < 0,05 yang berarti Kebijakan 

Hutang, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan. Berdasarkan hasil diatas maka Ha diterima dan Ho 

ditolak, berarti Kebiijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas  secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

4.2.5.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan tabel 4.10 menyatakan bahwa nilai adjusted  R-Square sebesar 0.698012 

artinya besarnya koefisisen determinasi sebesar 0.698012, hal ini menyatakan 

bahwa variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen sebesar 

69.80%. Sisanya 31.20% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi 

dalam penelitian ini seperti keputusan Investasi, tingkat pertumbuhan laba dan 

lainnya. 

4.3. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

 Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan   

Nilai koefisien Kebijakan Hutang sebesar 1.486244 yang menandakan bahwa Kebijakan 

Hutang (DER) mempunyai pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan (PBV). 
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Dengan nilai thitung sebesar 6.526708 < ttabel 1.73961 yang berarti Kebijakan 

Hutang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Desy (2017) menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Irvaniawati (2014) menyatakan bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya 

kebijakan hutang pengaruh positif berarti perusahaan tersebut akan membuat 

para investor tertarik untuk menanamkan modal ke perusahaan manufaktur 

dan tentunya akan menaikkan kualitas perusahaan tersebut. 

 Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan   

Nilai koefisien Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar -0.371969 yang menandakan bahwa 

Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Dengan nilai thitung sebesar -0.976957< ttabel 1.73961 yang berarti Ukuran 

Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitian yang 

mendukung (Lumoly, Murni, & Untu, 2018) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemungkinan dapat 

terjadi bahwa perusahaan tersebut lebih cenderung menyukai pendanaan 

internal, sehingga membuat ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh 

terhadap penggunaan sumber eksternal.  

 Profitabilitas tidak  berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan   

Nilai koefisien Profitabilitas (ROE) sebesar -0.110421 yang menandakan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan nilai 

thitung sebesar -0.110421 < ttabel 1.73961 yang berarti Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumawardani (2010) yang menyatakan 

bahwa ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini menyatakan bahwa manajemen perusahaan tidak berhasil meningkatkan 

nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen 
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keuangan memaksimumkan nilai perusahaan. Untuk itu perusahaan harus 

mengkoreksi kembali prospek kegiatan yang dijalankan perusahaan agar lebih 

produktif. Sehingga para pemegang saham akan merasakan keuntungan yang 

lebih besar dari biaya modalnya. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Pribadi, 2018) yang menyatakan 

bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan   

Nilai Fhitung 13.09787 > Ftabel 2.41 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000111 < 0,05 yang 

berarti Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Nilai adjusted R-square sebesar 

0.698012, hal ini menyatakan bahwa variabel independen berkontribusi 

terhadap variabel dependen sebesar 69.80%. Sisanya 31.20% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini seperti kepemilikan 

manajerial, keputusan Investasi, tingkat pertumbuhan laba dan lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan metode 

regresi linear berganda, maka dapat dilihat dari kesimpulan dibawah ini: 

a. Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, dibuktikan dengan 

nilai thitung sebesar 6.526708 < ttabel 1.73961. 

b. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, dengan nilai 

thitung sebesar -0.976957< ttabel 1.73961. 

c. Profitabilitas (ROE) mempunyai tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, 

dengan nilai thitung sebesar -0.110421 < ttabel 1.73961. 

d. Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas secara bersama-sama 

mempunyai berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Dengan nilai nilai Fhitung 

13.09787 > Ftabel 2.41. Nilai adjusted R-Square sebesar 0.698012, artinya 

besarnya koefisisen determinasi sebesar 0.698012, hal ini menyatakan bahwa 

variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen sebesar 69.80%. 

Sisanya 31.20% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi dalam 

penelitian ini seperti kepemilikan manajerial, keputusan Investasi, tingkat 

pertumbuhan laba dan lainnya. 

5.2. Saran 

a. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang 

kemungkinan dapat lebih menjelaskan nilai perusahaan, seperti Kepemilikan 

Manajerial, Kebijakan Hutang, Umur Perusahaan dan lain-lain. Serta 

menambahkan sampel penelitian ke sektor industri manufaktur yang tergolong 

lebih luas serta memperpanjang periode penelitiannya. 

b. Bagi Investor diarankan untuk para investor dengan memperhatikan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, maka diharapkan dapat 
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mengetahui aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan saat akan berinvestasi 

agar para investor tidak salah dalam mengambil keputusan untuk 

menginvestasikan modalnya ke suatu perusahaan. 

5.3. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Perusahaan dapat 

dilihat dari Kebijakan Hutangnya apakah dapat berpengaruh dalam 

mengembangkan perusahaan. Dengan adanya Kebijakan Hutang yang 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan maka akan menarik perhatian para 

investor untuk menanamkan modal saham ke perusahaan. 

b. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Dalam 

penelitian ini, dimana Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Nilai 

Perusahaan yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan yang kecil aset 

perusahaan belum mampu menarik minat investor untuk memberikan dana 

kepada perusahaan. Selain itu investor juga belum percaya bahwa perusahaan 

besar mampu berkomitmen untuk memperbaiki kinerja perusahan terus-

menerus. 

c. Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Pada penelitian dapat 

disimpulkan bahwa manajemen perusahaan tidak berhasil meningkatkan nilai 

perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan 

memaksimumkan nilai perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mengkoreksi 

kembali prospek kegiatan yang dijalankan perusahaan agar lebih produktif. 

Sehingga para pemegang saham akan merasakan keuntungan yang lebih besar 

dari biaya modalnya.  
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