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ABSTRACT

The Effect Of Investment Decision, Dividend Policy, Interest Rate And
Profitablity On Company Value Of Property And Real Estate

Companies Listed In The Indonesia Stock Exchange
In 2011-2014 Period

NIA ANGELIA
Major: Accounting

Faculty of Economy, University of Prima Indonesia

The value of the company is an investor perception of companies that are
often associated with stock prices. Any company has an objective of maximizing
shareholder wealth. The welfare of shareholders can be seen from the high value
of the company. There are several factors that affect the value of the company, but
the researcher only studied four variables, namely investment decision, dividend
policy, interest rates and profitability. This study aims to examine the effect of the
investment decision, dividend policy, interest rates and the profitability of the
company's value partially or simultaneously. The samples of this study were
property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in
2011-2014 period consisting of 49 companies drawn by using purposive sampling
that the samples were of 17 companies. The analytical method used is the classic
assumption test and test of hypotheses and multiple linear analysis. The results
showed that simultaneously all independent variables of this study have a
significant and positive effect on firm value. Investment decisions and
profitability, partially have a significant effect on the value of the company,
dividend policy and the interest rate do not have any effect and there is not any
significant effect on the value of the company. The adjusted R-square were 0.845
indicating that a dependent variable (Price Book Value) can be explained by the
independent variable (an investment decision, dividend policy, interest rates and
profitability) of 84.5%.

Keywords: Investment Decision, Policy Dividend, Interest Rate, Profitability,
Company Value.

PENDAHULUAN
Perusahaan property and real

estate merupakan salah satu sector
industri yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Perkembangan
industri property and real estate
begitu pesat saat ini dan akan
semakin besar di masa yang akan
datang.

Industri property and real
estate pada umumnya dua hal yang
berbeda. Real estate merupakan
tanah dan semua peningkatan
permanen diatasnya termasuk
bangunan-bangunan, seperti gudang,
pembangunan jalan, tanah terbuka,
dan segala bentuk pengembangan
lainnya yang melekat secara
permanen.
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Investasi merupakan
penanaman modal yang biasanya
berjangka panjang dengan harapan
untuk mendapatkan keuntungan di
masa yang akan datang sebagai
imbalan dari perusahaan kepada
investor. Keputusan pembagian
dividen merupakan suatu masalah
yang sering dihadapi oleh
perusahaan. Dividen merupakan alas
an investor untuk menanamkan
investasinya. Tingkat suku bunga
yang tinggi merupakan sinyal
negative terhadap harga saham.
Suatu perusahaan untuk dapat
melangsungkan aktivitas operasinya,
haruslah berada dalam keadaan yang
menguntungkan (profitable). Nilai
perusahaan merupakan persepsi
investor terhadap perusahaan, yang
sering dikaitkan dengan harga
saham.

Berdasarkan latar belakang
diatas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Keputusan Investasi,
Kebijakan Dividen, Tingkat Suku
Bunga dan Profitabilitas Terhadap
Nilai Perusahaan Pada
Perusahaan Property and Real
Estate Yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2011-
2014”.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang

masalah yang telah diuraikan di atas,
maka identifikasi masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Kenaikan Keputusan Investasi

tidak selalu diikuti dengan
kenaikan Nilai Perusahaan pada
perusahaan property and real
estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode
2011-2014.

2. Kenaikan Kebijakan Dividen
tidak selalu diikuti dengan
kenaikan Nilai Perusahaan pada
perusahaan property and real
estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode
2011-2014.

3. Penurunan Tingkat Suku Bunga
tidak selalu diikuti dengan
kenaikan Nilai Perusahaan pada
perusahaan property and real
estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode
2011-2014.

4. Kenaikan Profitabilitas tidak
selalu diikuti dengan kenaikan
Nilai Perusahaan pada
perusahaan property and real
estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode
2011-2014.

5. Kenaikan dan penurunan
Keputusan Investasi, Kebijakan
Dividen, Tingkat Suku Bunga
dan Profitabilitas tidak selalu
diikuti dengan kenaikan Nilai
Perusahaan pada perusahaan
property and real estate yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2011-
2014.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang

telah dikemukakan, maka yang
menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana keputusan investasi

berpengaruh terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan
property and real estate yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2011-
2014?

2. Bagaimana kebijakan dividen
berpengaruh terhadap nilai
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perusahaan pada perusahaan
property and real estate yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2011-
2014?

3. Bagaimanasuku bunga
berpengaruh terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan
property and real estate yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2011-
2014?

4. Bagaimana profitabilitas
berpengaruh terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan
property and real estate yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2011-
2014?

5. Bagaimana keputusan investasi,
kebijakan dividen, suku bunga
dan profitabilitas berpengaruh
terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan property and real
estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode
2011-2014?

Tujuan Penelitian
Tujuan dari peneltian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh
keputusan investasi terhadap
nilai perusahaan pada
perusahaan property and real
estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode
2011-2014.

2. Untuk menguji pengaruh
kebijakan dividen terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan
property and real estate yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2011-
2014.

3. Untuk menguji pengaruh suku
bunga terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan property and

real estate yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada
periode 2011-2014.

4. Untuk menguji pengaruh
profitabilitas terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan
property and real estate yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2011-
2014.

5. Untuk menguji pengaruh
keputusan investasi, kebijakan
dividen, suku bunga dan
profitabilitas secara simultan
terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan property and real
estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode
2011-2014.

LANDASAN TEORI
Teori Tentang Keputusan
Investasi

Keputusan investasi juga disebut
dengan keputusan penganggaran
modal, karena sebagian besar
perusahaan mempersiapkan anggaran
tahunan yang terdiri dari investasi
modal yang disahkan. (Brealey,
2008:4).

Keputusan investasi merupakan
rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba
dan pajak dengan menggunakan total
aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.
(Sudana, 2011:23).

Keputusan investasi merupakan
kebijakan terpenting dari dua
kebijakan lain dalam manajemen
keuangan, yaitu kebijakan pendanaan
dan kebijakan dividen. Investasi
modal sebagai aspek utama
kebijakan manajemen keuangan
karena investasi adalah bentuk
alokasi modal yang realisasinya
harus menghasilkan manfaat atau
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keuntungan di masa yang akan
datang. (Harmono, 2014:9).

Menurut Sugiono dan Untung
(2008:73-74) rumus untuk
menghitung keputusan investasi,
yaitu :

Teori Tentang Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen adalah

persentase laba yang dibayarkan
kepada para pemegang saham dalam
bentuk dividen tunai, penjagaan
stabilitas dividen dari waktu ke
waktu, pembagian dividen saham,
dan pembelian kembali saham.
(Harmono, 2014:12).

Kebijakan dividen menyangkut
tentang masalah penggunaan laba
yang menjadi hak para pemegang
saham. Pada dasarnya, laba tersebut
bisa dibagi sebagai dividen atau
ditahan untuk diinvestasikan
kembali. (Husnan, 2006:297).

Kebijakan dividen adalah
pembayaran dividen yang akan
mengakibatkan berkurangnya laba
ditahan yang tersedia untuk
pembiayaan investasi sehingga
perusahaan harus menjual saham
baru guna mengganti bagian laba
ditahan yang dibayarkan kepada
dividen (Sunyoto dan Fathonah Eka
Susanti, 2015:7).

Menurut Gumanti (2013:22-23),
rumus yang digunakan untuk
menghitung kebijakan dividen, yaitu:

Teori Tentang Tingkat Suku
Bunga

Tingkat suku bunga adalah
sejumlah uang yang harus

dibayarkan oleh pihak satu atas
penggunaan dana milik pihak lain
selama periode tertentu. Atau, harga
yang diterima oleh lender karena
menyewakan dana kepada borrower.
(Rizal, Joesoef, 2008:41).

Tingkat suku bunga dapat
diartikan sebagai harga yang harus
dibayar oleh bank dan atau nasabah
sebagai balas jasa atas transaksi
antara bank dan nasabah. (Ismail,
2010:131).

Suku bunga merupakan
kelebihan kas yang dibayar atau
ditagih atas jumlah uang (pokok)
yang dipinjam atau dipinjamkan.
Bunga ditentukan oleh beberapa
faktor, dan faktor terpenting adalah
risiko kredit (utang tidak dapat
dibayar) dari peminjam.
(Subramanyam dan Wild, 2010:47).

Rumus untuk menghitung suku
bunga yaitu:

Suku Bunga = Data BI Rate

Teori Tentang Profitabilitas
Profitabilitas menggambarkan

kemampuan perusahaan
mendapatkan laba melalui semua
kemampuan, dan sumber yang ada
seperti kegiatan penjualan, kas,
modal, jumlah karyawan, jumlah
cabang, dan lain sebagainya.
(Harahap, 2013:304).

Rasio profitabilitas mengukur
efektivitas manajemen secara
keseluruhan yang ditujukan oleh
besar kecilnya tingkat keuntungan
yang diperoleh dalam hubungannya
dengan penjualan maupun investasi.
(Fahmi, 2014:80).

Rasio profitabilitas bertujuan
mengukur efisiensi aktivitas
perusahaandan kemampuan
perusahaan untuk memperoleh
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keuntungan. (Sugiono dan Untung,
2008:59).

Menurut Hery (2015:193),
rumus menghitung profitabilitas
yaitu :

Teori Tentang Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan bisa diukur

dengan Price Book Value (PBV)
yaitu perbandingan antar nilai pasar
saham dengan nilai buku saham,
menurut Brigham dalam Rodoni dan
Ali (2014 : 4).

Nilai perusahaan
menggambarkan seberapa besar
pasar menghargai nilai buku saham
suatu perusahaan. Makin tinggi rasio
ini berarti pasar percaya akan
prospek perusahaan tersebut.
(Darmadji dan Fakhruddin,
2012:157).

Semakin tinggi nilai perusahaan,
semakin besar kemakmuran yang
akan diterima oleh pemilik
perusahaan. (Husnan, 2006 : 7).

Menurut Sugiono dan Untung
(20008:74), rumus menghitung nilai
perusahaan, yaitu:

Pengaruh Keputusan Investasi
Terhadap Nilai Perusahaan

Suatu investasi dikatakan
menguntungkan kalau investasi
tersebut bisa membuat pemodal
menjadi lebih kaya. Dengan kata
lain, kemakmuran pemodal menjadi
lebih besar setelah melakukan
investasi. Pengertian ini konsisten
dengan tujuan memaksimumkan nilai
perusahaan. (Husnan, 2006 : 183).

Keputusan investasi, berkaitan
dengan proses pemilihan satu atau
lebih alternatif investasi yang dinilai
menguntungkan dari sejumlah
alternatif investasi yang tersedia bagi
perusahaan. Hasil dari keputusan
investasi yang diambil oleh
manajemen perusahaan akan tampak
di neraca sisi aktiva, yaitu berupa
aktiva lancar dan aktiva tetap.
(Sudana, 2011:6).

Investasi dapat diartikan sebagai
komitmen untuk menanamkan
sejumlah dana pada saat ini dengan
tujuan memperoleh keuntungan di
masa datang. Dengan kata lain,
investasi merupakan komitmen untuk
mengorbankan konsumsi sekarang
(sacrifice current consumption)
dengan tujuan memperbesar
konsumsi di masa datang. (Eduardus,
Tandelilin, 2010:1).

Pengaruh Kebijakan Dividen
Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan teori bird in the
hand, kebijakan dividen berpengaruh
positif terhadap harga pasar saham.
Artinya, jika dividen yang dibagikan
perusahaan semakin besar, harga
pasar saham perusahaan tersebut
akan semakin tinggi dan sebaliknya,
menurut Myron Gordon dan John
Lintner dalam Sudana (2011:169).

Rasio pembayaran dividen
(dividend pay out ratio), menentukan
besarnya jumlah laba yang ditahan
perusahaan harus dievaluasi dalam
kerangka tujuan pemaksimalan
kekayaan para pemegang saham.
(Harmono, 2014:12-13).

Pemegang saham membutuhkan
dividen untuk keperluan kas dan
disisi lain perusahaan membutuhkan
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tambahan dana untuk mendukung
pertumbuhan (Sitanggang 2013:183).

Pengaruh Tingkat Suku Bunga
Terhadap Nilai Perusahaan

Perubahan suku bunga akan
mempengaruhi harga saham secara
terbalik, ceteris paribus. Artinya,
jika suku bunga meningkat, maka
harga saham akan turun, ceteris
paribus. Demikian pula sebaliknya,
jika suku bunga turun, harga saham
naik (Tandelilin, 2010 : 103).

Perusahaan dengan peluang
investasi yang sangat
menguntungkan bersedia dan mampu
membayar imbalan tertinggi atas
modal, sehingga mereka cenderung
akan menarik modal dari perusahaan
yang tidak efisien atau dari
perusahaan yang produknya tidak
dibutuhkan. Alokasi modal di antara
berbagai perusahaan ditentukan oleh
suku bunga. (Sunyoto, 2013:91-92).

Pengaruh Profitabilitas Terhadap
Nilai Perusahaan

Semakin baik rasio profitabilitas
maka semakin baik menggambarkan
kemampuan tinggginya perolehan
keuntungan perusahaan. (Fahmi,
2014:80).

Sesuai dengan perkembangan
model penelitian bidang manajemen
keuangan, umumnya dimensi
profitabilitas memiliki hubungan
kausalitas terhadap nilai perusahaan.
(Harmono, 2014:110).

METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan penelitian
kuantitatif. Pendekatan penelitian
kuantitatif merupakan salah satu

jenis pendekatan yang sistematis,
terencana, dan terstruktur dengan
jelas sejak awal hingga pembuatan
desain penelitiannya. (Sugiyono,
2012:14).

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah

penelitian deskriptif. Penelitian
descriptive adalah penelitian yang
bertujuan menggambarkan suatu
kondisi atau fenomena tertentu, tidak
memilah-milah atau mencari factor-
faktor atau variable tertentu.
(Zulganef, 2008 : 11).

Sifat Penelitian
Adapun sifat penelitian ini

adalah deskriptif explanatory.
Penelitian explanatory adalah
penelitian yang bertujuan menelaah
kausalitas antar variabel yang
menjelaskan suatu fenomena
tertentu. Dalam penelitian
explanatory peneliti berusaha untuk
menjelaskan atau membuktikan
hubungan atau pengaruh antar
variabel. (Zulganef, 2008 : 11).

Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas:
objek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. (Sugiyono,
2012:117). Populasi dalam penelitian
ini yang digunakan adalah
perusahaan otomotif yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia dan
beroperasi di Indonesia periode
2011-2014.

Sampel adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.(Sugiyono,
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2012:118). Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode Purpose
Sampling, yaitu teknik pengambilan
sampel dengan pertimbangan
tertentu. (Sugiyono, 2012:118).

Nilai minimum pada Price
Earning Ratio adalah sebesar 1,04
dari PT.Gowa Makassar Tourism
Tbk pada tahun 2012 dan nilai
maksimum 168,10 dari PT.Plaza
Indonesia Realty Tbk pada tahun
2013 sedangkan nilai rata-rata
(mean) 17,2816 dengan standar
Deviasi 20,52696.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu
dengan dokumentasi dimana teknik
pengumpulan data-data atas kejadian
historis yang tertulis dalam dokumen
atau berupa arsip data dengan format
elektronik. Data yang dikumpul
adalah data yang berkenaan dengan
objek yang diteliti dan diperoleh dari
Indonesian Stock Exchange (IDX).
Peneliti juga dapat menambahkan
dan melakukan studi dokumentasi
dengan cara pengkajian dan
pendalaman literatur-literatur, seperti
buku, jurnal, dan laporan penelitian
yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif
Berdasarkan data statistik dari

seluruh data  variable yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah :

Nilai minimum pada Dividend
Payout Ratio adalah sebesar 0,04
dari PT. Gowa Makassar Tourism
Tbk pada tahun 2014 dan nilai
maksimum 3,72 dari PT.Plaza
Indonesias Realty Tbk pada tahun
2013 sedangkan nilai rata-rata
(mean) 0,2540 dengan standar
deviasi 0,45747.

Nilai minimum pada Suku
Bunga adalah sebesar 6,00 dari
PT.Gowa Makassar Tourism Tbk
pada tahun 2012 dan nilai maksimum
7,80 dari PT.Plaza Indonesia Realty
Tbk pada tahun 2014 sedangkan nilai
rata-rata (mean) 6,9500 dengan
standar deviasi 0,73515.

Nilai minimum pada Return On
Asset adalah sebesar 0,01 dari
PT.Plaza Indonesia Realty Tbk pada
tahun 2013 dan nilai maksimum 0,15
dari PT.Jakuwon Jati Tbk pada tahun
2014 sedangkan nilai rata-rata
(mean) 0,0727 dengan standar
deviasi 0,03142.

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PER 68 1,04 168,10 17,2816 20,52696
DPR 68 ,04 3,72 ,2540 ,45747
SUKUBUNGA 68 6,00 7,80 6,9500 ,73515
ROA 68 ,01 ,15 ,0727 ,03142
PBV 68 ,29 6,71 2,0065 1,29831
Valid N (listwise) 68
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Nilai minimum pada Price Book
Value adalah sebesar 0,29 dari
PT.Gowa Makassar Tourism Tbk

pada tahun 2012 dan nilai maksimum
6,71 dari PT.Metropolitan  Land Tbk
pada tahun 2014 sedangkan nilai
rata-rata (mean) 2,0065 dengan
standar deviasi 1,29831.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam suatu model
regresi dari residual berdistribusi
normal atau tidak. Uji statistik lain
yang dapat digunakan untuk menguji
normalitas residual adalah uji
statistik non-parametrik
Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Dari Tabel uji normalitas dengan
menggunakan Kolmogorov-Smirnov
di bawah, dapat diketahui bahwa
nilai signifikan > nilai probabilitas
(0,05) sehingga memenuhi syarat

probabilitas.

Sebelum Transformasi

Sesudah Transformasi

Sebelum Transformasi

Sesudah Transformasi

Uji Multikolnieritas

Uji multikolnieritas bertujuan
untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sesudah Transformasi

Unstandardized Residual
N 68
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation ,25415872
Most Extreme Differences Absolute ,074

Positive ,074
Negative -,050

Test Statistic ,074
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
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antar variabel bebas (independen).
Untuk mendeteksi ada tidaknya
multikolnieritas di dalam model
regresi dapat dilihat dari nilai
tolerance dan Variance Inflation
Factor (VIF). Cara pengambilan
keputusan yaitu VIF≤10 dan nilai
tolerance ≥0,10, maka regresi bebas
dari multikolnieritas.

Tabel 5 diatas menunjukkan nilai
tolerance variabel Price Earning

Ratio (X1) sebesar 0,606, Dividend
Payout Ratio (X2) sebesar 0,682,
suku bunga (X3) sebesar 0,969 dan
Return On Asset (X4) sebesar 1,267.
Nilai tolerance yang diperoleh untuk
setiap variabel lebih besar dari 0,10
dan nilai VIF yang diperoleh untuk
setiap variabel lebih kecil dari 10.
Maka tidak terjadi multikolnieritas

antar variabel independen dalam
model regresi.
Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi linier
ada korelasi antar kesalahan
pengganggu pada periode t dengan
kesalahan penggangu pada periode t-
1 (sebelumnya). Model regresi yang
baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi. Ada beberapa cara yang
dapat digunakan untuk mendeteksi
Ratio (X1) sebesar 0,606, Dividend
Payout Ratio (X2) sebesar 0,682,
suku bunga (X3) sebesar 0,969 dan

Return On Asset (X4) sebesar 1,267.
Nilai tolerance yang diperoleh untuk
setiap variabel lebih besar dari 0,10
dan nilai VIF yang diperoleh untuk
setiap variabel lebih kecil dari 10.

ada atau tidaknya autokorelasi
diantaranya dengan menggunakan
Uji Durbin Watson (DW-Test).

Tabel 5
Uji Multikolnieritas Sesudah Transformasi

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) ,548 ,672 ,816 ,418

LN_PER ,915 ,060 ,942 15,223 ,000 ,606 1,649
LN_DPR ,021 ,052 ,024 ,413 ,681 ,682 1,466
LN_SUKUBUNGA ,166 ,304 ,027 ,546 ,587 ,969 1,031
LN_ROA ,993 ,072 ,752 13,866 ,000 ,789 1,267

a. Dependent Variable: LN_PBV
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Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa
hasil uji autokorelasi dengan
menggunakan uji Durbin Watson di
nilai du<d<4-du yaitu
1,7335<1,855<2,145 berarti tidak
terjadinya autokorelasi positif atau
negatif karena telah memenuhi syarat
uji Durbin Watson du<d<4-du .

Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan

variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika
variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain
tetap maka disebut homokedastisitas
dan jika berbeda disebut
heterokedastisitas. Uji
Heterokedastisitas menggunakan
sccaterplot dan glejser.

Uji Scatterplot Sesudah Transformasi

Tabel 6
Uji Autokorelasi Sesudah Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson
1 ,334a ,112 ,055 ,13574 1,855
a. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_SUKUBUNGA, LN_DPR, LN_PER
b. Dependent Variable: ABSUT
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Hasil penelitian pada tabel 8 dapat
dilihat bahwa tingkat signifikan
untuk Price Earning Ratio adalah
0,227, Dividend Payout Ratio adalah
0,488 , Suku Bunga adalah 0,239 dan
Return On Asset adalah 0,562 yang
dapat diartikan nilai signifikan
PER,DPR, SUKU BUNGA, dan
ROA lebih besar dari 0,05 sehingga
disimpulkan tidak terjadi
heterokedastisitas.

Y=0,548+0,915X1+0,021X2+0,166
X3+0,9963X4

Makna dari persamaan regresi linier
berganda di atas adalah :
a. Nilai konstanta (a) adalah 0,548

artinya jika variabel bebas yaitu
PER , DPR, Suku Bunga dan
ROA  dianggap konstan, maka
nilai PBV pada perusahaan
Property and Real Estate yang
terdaftar di BEI sebesar 0,548.

b. Koefisien regresi PER adalah
0,915 menunjukkan setiap

kenaikan PER satu kali maka
akan diikuti kenaikan PBV 0,915.

Hasil Analisis Data
Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan
adalah analisis regresi linier
berganda. Analisi linier berganda
untuk menacari hubungan atau
pengaruh antara variabel dependen
dengan independen. Hasil analisis
linier berganda dapat dilihat pada

tabel 10.

c. Koefisien regresi DPR  adalah
0,021 menunjukkan setiap
kenaikan DPR satu kali maka
akan diikuti kenaikan PBV
sebesar 0,021.

d. Koefisien regresi Suku Bunga
adalah 0,166 menunjukkan setiap
kenaikan Suku Bunga satu kali
maka akan diikuti kenaikan PBV
sebesar 0,166.

e. Koefisien regresi ROA adalah
0,993 menunjukkan setiap
kenaikan suku bunga satu kali

Tabel 7
Uji Glejser Sesudah Transformasi

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) ,697 ,348 2,004 ,049

LN_PER -,038 ,031 -,186 -1,218 ,228
LN_DPR -,019 ,027 -,100 -,697 ,488
LN_SUKUBUNGA -,187 ,157 -,143 -1,189 ,239
LN_ROA ,022 ,037 ,078 ,584 ,562

a. Dependent Variable: ABSUT

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) ,548 ,672 ,816 ,418

LN_PER ,915 ,060 ,942 15,223 ,000
LN_DPR ,021 ,052 ,024 ,413 ,681
LN_SUKUBUNGA ,166 ,304 ,027 ,546 ,587
LN_ROA ,993 ,072 ,752 13,866 ,000

a. Dependent Variable: LN_PBV
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maka akan diikuti kenaikan PBV
sebesar 0,993.

Koefisien Determinasi (R2)
Nilai koefisien determinasi

digunakan untuk mengukur seberapa
besar pengaruh PER, DPR, Suku
Bunga dan ROA terhadap PBV.

PER, DPR, Suku Bunga, dan ROA
mampu menjelaskan variasi variabel
terhadap PBV sebesar 84,5%.
Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh
variabel lain.

Tabel 12 diatas, Fhitung sebesar
91,985 sedangkan Ftabel 2,52 maka
kesimpulannya adalah Fhitung> Ftabel

(91,985>2,52) dengan nilai
signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05
maka H0 ditolak dan Ha diterima
yang berarti variabel PER, DPR,
Suku Bunga dan ROA secara

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai
R sebesar 0,924 menunjukkan
bahwa korelasi atau keeratan
hubungan PER, DPR, Suku Bunga,
dan ROA sebesar 92,4%. Nilai
Adjusted R Square sebesar 0,845
mengindikasikan bahwa variasi dari
Pengujian Hipotesis Secara
Simultan

Uji hipotesis secara simultan (Uji-
F) digunakan untuk  mengetahui
seberapa jauh pengaruh variabel
independen terhadap variabel
dependen secara simultan.
simultan berpengaruh signifikan
terhadap PBV.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Uji hipotesis secara parsial (Uji-t)

digunakan untuk mengetahui
seberapa jauh pengaruh variabel
independen terhadap variabel
dependen secara parsial atau
individu.

Tabel 9
Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,924a ,854 ,845 ,26210
a. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_SUKUBUNGA, LN_DPR, LN_PER
b. Dependent Variable: LN_PBV

Tabel 10
Hasil Uji Statistik F

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 25,277 4 6,319 91,985 ,000b

Residual 4,328 63 ,069
Total 29,605 67

a. Dependent Variable: LN_PBV
b. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_SUKUBUNGA, LN_DPR, LN_PER
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Hasil pengujian statistik secara
parsial sebagai berikut :
1. Variabel PER mempunyai nilai

signifikan 0,000<0,05 dan hasil
thitung>ttabel (15,223>1,99547)
maka H0 ditolak dan Ha diterima
yang berarti PER berpengaruh
secara parsial terhadap PBV.

2. Variabel DPR mempunyai nilai
signifikan 0,681>0,05 dan hasil
thitung<ttabel (0,413<1,99547)
maka H0 ditolak dan Ha diterima
yang berarti DPR tidak
berpengaruh secara parsial
terhadap PBV.

3. Variabel Suku Bunga
mempunyai nilai signifikan
0,587>0,05 dan hasil thitung<ttabel

(0,546<1,99547) maka H0

diterima dan Ha ditolak yang
berarti Suku Bunga secara
parsial tidak berpengaruh
terhadap PBV.

4. Variabel ROA mempunyai nilai
signifikan 0,587>0,05 dan hasil
thitung>ttabel (13,866>1,99547)
maka H0 ditolak dan Ha diterima
yang berarti ROA secara parsial
berpengaruh terhadap PBV.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh PER terhadap PBV

Hasil pengujian secara parsial
variabel PER mempunyai nilai
signifikan 0,000<0,05 dan hasil

thitung>ttabel (15,223>1,99547) maka
H0 ditolak dan Ha diterima yang
berarti PER berpengaruh secara
parsial terhadap PBV. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa pada perusahaan
Property and Real Estate yang
terdaftar di BEI periode 2011-2014
besar kecilnya nilai PER bepengaruh
dalam menghasilkan PBV.

Hasil penelitian ini sesuai dengan
teori (Husnan, 2006:183), suatu
investasi dikatakan menguntungkan
kalau investasi tersebut bias
membuat pemodal menjadi lebih
kaya. Dengan kata lain, kemakmuran
pemodal menjadi lebih besar setelah
melakukan investasi. Pengertian ini
konsisten dengan tujuan
memaksimumkan niali perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
replica penelitian Gany Ibrahim
Fenandar dan Surya Raharja (2012),
keputusan investasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan.

Penelitian ini membuktikan
bahwa PER berpengaruh terhadap
PBV pada perusahaan Property and
Real Estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2011-2014.

Pengaruh DPR Terhadap PBV
Hasil pengujian secara parsial

variabel DPR mempunyai nilai
signifikan 0,681>0,05 dan hasil
thitung<ttabel (0,413<1,99547) maka H0

Tabel 11
Hasil Uji Statistik t

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) ,548 ,672 ,816 ,418

LN_PER ,915 ,060 ,942 15,223 ,000
LN_DPR ,021 ,052 ,024 ,413 ,681
LN_SUKUBUNGA ,166 ,304 ,027 ,546 ,587
LN_ROA ,993 ,072 ,752 13,866 ,000

a. Dependent Variable: LN_PBV
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ditolak dan Ha diterima yang berarti
DPR tidak berpengaruh secara
parsial terhadap PBV. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa pada perusahaan
Property and Real Estate yang
terdaftar di BEI periode 2011-2014
besar kecilnya nilai DPR tidak
bepengaruh dalam menghasilkan
PBV.

Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan teori Myron Gordon dan
John Lintner dalam Sudana
(2011:169), berdasarkan teori bird in
hand, kebijakan dividen berpengaruh
positif terhadap harga pasar saham.
Artinya, jika dividen yang dibagikan
perusahaan semakin besar, harga
pasar saham perusahaan tersebut
akan semakin tinggi dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
replika penelitian Umi Mardiyati,
Gatot Nazir Ahmad dan Ria Putri
(2012), secara parsial memiliki
pengaruh yang tidak signifikan
terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini membuktikan
bahwa DPR tidak memiliki pengaruh
terhadap PBV pada perusahaan
Property and Real Estate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2011-2014.

Pengaruh Suku Bunga Terhadap
PBV

Hasil pengujian secara parsial
variabel Suku Bunga mempunyai
nilai signifikan 0,587>0,05 dan hasil
thitung<ttabel (0,546<1,99547) maka H0

diterima dan Ha ditolak yang berarti
Suku Bunga secara parsial tidak
berpengaruh terhadap PBV. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa pada
perusahaan Property and Real Estate
yang terdaftar di BEI periode 2011-
2014 besar kecilnya nilai Suku

Bunga tidak  bepengaruh dalam
menghasilkan PBV.

Hasil penelitian ini sesuai dengan
teori (Sunyoto,2013:91-92),
perusahaan dengan peluang investasi
yang sangat menguntungkan bersedia
dan mampu membayar imbalan
tertinggi atas modal, sehingga
mereka cenderung akan menarik
modal dari perusahaan yang tidak
efisien atau dari perusahaan yang
produknya tidak dibutuhkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
replika penelitian Leli Amnah
Rakhimsyah dan Barbara Gunawan
(2011), tingkat suku bunga tidak
berpengaruh terhadap nilai
perusahaan.

Penelitian ini membuktikan
bahwa tingkat suku bunga tidak
memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan
Property and Real Estate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2011-2014.

Pengaruh ROA terhadap PBV
Hasil pengujian secara parsial

variabel ROA mempunyai nilai
signifikan 0,587>0,05 dan hasil
thitung>ttabel (13,866>1,99547) maka
H0 ditolak dan Ha diterima yang
berarti ROA secara parsial
berpengaruh terhadap PBV.

Hasil penelitian ini sesuai dengan
teori (Harmono,2014:110), sesuai
dengan perkembangan model
penelitian bidang manajemen
keuangan, umumnya dimensi
profitabilitas memiliki hubungan
kausalitas terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
replika penelitian Umi Mardiyati,
Gatot Nazir Ahmad dan Ria Putri
(2012), profitabilitas memiliki
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pengaruh yang positif signifikan
terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini membuktikan
bahwa ROA memiliki pengaruh
terhadap PBV.

Hasil Penelitian PER, DPR, Suku
Bunga dan ROA Terhadap PBV

Hasil pengujian secara simultan
Fhitung sebesar 91,985 sedangkan Ftabel

sebesar 2,52 maka kesimpulannya
adalah Fhitung > Ftabel(91,985>2,52)
dengan nilai signifikan 0,000 lebih
kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan
Ha diterima yang berarti variabel
Price Earning Ratio, Dividend
Payout Ratio, Suku Bunga dan
Return On Asset secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap
Price Book Value pada perusahaan
Property and Real Estateyang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2011-2014.

Penelitian ini membuktikan
bahwa keputusan investasi,
kebijakan dividen, tingkat suku
bunga dan profitabilitas berpengaruh
secara simultan terhadap nilai
perusahaan.

Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian

ini adalah :
1. Keputusan investasi secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan Property and Real
Estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2011-
2014.

2. Kebijakan dividen secara parsial
tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan
Property and Real Estate yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2011-2014.

3. Suku bunga secara parsial tidak
berpengaruh dan tidak signifikan
terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan Property and Real
Estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2011-
2014.

4. Profitabilitas secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan Property and Real
Estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2011-
2014.

5. Keputusan Investasi, kebijakan
dividen, tingkat suku bunga dan
profitabilitas berpengaruh positif
dan signifikan secara simultan
terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan Property and Real
Estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2011-
2014. Nilai adjusted R square
sebesar 0,845 mengindikasikan
variabel dependen (Price Book
Value) dapat dijelaskan oleh
variabel independen (keputusan
investasi, kebijakan deviden,
tingkat suku bunga dan
profitabilitas) sebesar 84,5%.
Sedangkan sisanya 15,5%
dijelaskan oleh variabel lainnya
yang dimasukkan dalam model
regresi seperti : pertumbuhan
perusahaan, keputusan pendanaan,
dan variabel kebijakan dividen.

Saran
Saran dari hasil penelitian ini

adalah :
1. Bagi investor hendaknya

memperhatikan kondisi keuangan
perusahaan sebelum melakukan
investasi dengan tidak hanya
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memperhatikan keputusan
investasi dan profitabilitas suatu
perusahaan tersebut, tetapi juga
harus memperhatikan kebijakan
deviden, keputusan pendanaan
dalam suatu perusahaan.

2. Bagi perusahaan, penentuan
keputusan investasi merupakan
suatu langkah yang sangat baik
dilakukan oleh perusahaan dan
juga memaksimalkan pengelolaan
profitabilitas dari perusahaan
yang akan mampu memingkatkan
kinerja perusahaan sehingga
investor tidak menyesal atas
investasi yang mereka lakukan.

3. Bagi peneliti selanjutnya,
keterbatasan dalam penelitian ini
hendaknya lebih disempurnakan
misalnya dengan menambahkan
jumlah sampel penelitian,
memperluas sampel penelitian
tidak hanya berfokus pada
property and real estate dan
menambahkan variabel lain
seperti keputusan pendanaan,
nilai kurs, struktur modal, dan
lain-lain.
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