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ABSTRACT

Value of the firm is related to the stock price, it shows the value that
investors are Willing to pay. To increase the stock price, the firm should make
good decisions related to financial decisions and ownership structure.

This study aimed to examine the effect profitability and debt policy on firm
value in automotive industry dan property industry listedin indonesia stock
exchangeperiod2010-2013.
The sample in this study are 36 otomotif and 75 property companies listed in

Indonesia Stock Exchange 2010-2013 period.
This study used purposive sampling method in determining the sample and

multiple linear regression analysis to examine the effect of independent variabel
on the dependent variable.

The result of this study indicated that profitability are measured by ROA
on automotive industry insignificant positive effect to the firm value while ROA on
property industry significant positive effect to the firm value. ROE on automotive
industry significant positive effect to the firm value while ROE on property
industry insignificant negative to the firm value. Debt policy as measured by DER
on automotive industry Insignificant negative to the firm value while on property
industry insignificant positive effect to the firm value.

Key words : value of the firm, return on asset, return on equity, debt to equity
ratio.

PENDAHULUAN

Dalam berinvestasi para investor
maupun calon investor perlu
mengumpulkan informasi  sebagai
salah  satu  dasar  pertimbangan
dalam  pengambilan  keputusan
investasi di pasar modal.  Pada pasar
modal yang efisien, harga saham
mencerminkan semua informasi
baru.Sumber informasi tersebut

dapat diperoleh dengan menganalisis
laporan keuangan. Maka dari itu
setiap tahun perusahaan publik yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) berkewajiban untuk
menyimpan dan menyampaikan
laporan keuangan kepada Bursa
Efek, para investor dan publik.

Didalam dunia modern  saat  ini,
seorang manajer memegang kunci
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kesuksesan suatu  perusahaan.
Manajer perusahaan dituntut untuk
dapat memainkan peranan yang
penting dalam kegiatan  operasi,
pemasaran, dan pembentukan
strategi perusahaan secara
keseluruhan. Tujuan perusahaan
adalah untuk memaksimumkan laba
perusahaan (Umi   Mardiyati,
2012). Investor yang
menginvestasikan dana  yang
dimilikinya, seperti   dalam   bentuk
saham   bertujuan untuk
memaksimumkan kekayaan yang
didapat dari dividen ataupun capital
gain. Nilai sebuah perusahaan dapat
tercermin dalam harga saham
perusahaan di bursa saham. Nilai
perusahaan yang tinggi menjadi
keinginan  para  pemilik perusahaan,
sebab dengan nilai yang tinggi
menunjukkan kemakmuran
pemegang saham juga tinggi. Untuk
mencapai nilai perusahaan umumnya
para Pemodal menyerahkan
pengelolaannya kepada para
profesional (Hasnawati, 2005).

Didirikannya sebuah perusahaan
memiliki tujuan yang jelas, tujuan
perusahaan yang pertama adalah
untuk mencapai keuntungan
maksimal atau laba yang sebesar-
besarnya. Tujuan perusahaan yang
kedua adalah ingin memakmurkan
pemilik perusahaan atau para pemilik
saham. Sedangkan tujuan perusahaan
yang ketiga adalah memaksimalkan
nilai perusahaan yang tercermin pada
harga sahamnya. Ketiga tujuan
perusahaan tersebut sebenarnya
secara substansial tidak banyak
berbeda. Hanya saja penekanan yang
ingin dicapai masing-masing
perusahaan berbeda antara yang satu
dengan yang lain (Alfredo, 2011).

Variabel yang biasanya
digunakan para investor adalah
dengan memperhatikan
profitabilitasnya  karena  semakin
tinggi  laba,  semakin  tinggi  pula
return  yang  akan diperoleh investor.
Pengambilan variabel Return on
Equity (ROE) sebagai sampel dari
indikator profitabilitas dikarenakan
atas dasar Return on Equity (ROE)
mempunyai  keterkaitan  yang
paling kuat untuk  dihubungkan
dengan  variabel Price to Book
Value (PBV) yang  merupakan
sampel dari indikator nilai
perusahaan. Dimana Return on
Equity (ROE) menunjukan berapa
besarnya pengembalian atas modal
yang akan di tanamkan oleh investor.
Pengambilan variabel Return on
Asset (ROA) adalah pengembalian
atas total aktiva dihitung dengan cara
membandingkan laba bersih yang
tersedia untuk pemegang saham
biasa dengan total aktiva. Semakin
tinggi nilai Return on Asset (ROA),
menunjukkan kinerja perusahaan
yang semakin baik pula, karena
tingkat pengembalian perusahaan
dari seluruh aktiva atau pendanaan
yang diberikan pada perusahaan.

Variabel lain yang harus
diperhatikan oleh investor selain dari
tingkat return adalah kebijakan
hutang yang merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi nilai
perusahaan. (Titin  Herawati, 2013),
pada prinsipnya  setiap perusahaan
membutuhkan dana dan pemenuhan
dana tersebut dapat berasal dari
sumber intern ataupun sumber
ekstern. Kebijakan hutang perlu
dikelola karena penggunaan hutang
yang tinggi akan meningkatkan nilai
perusahaan dikarenakan penggunaan
hutang dapat menghemat pajak.
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Penggunaan hutang yang tinggi juga
dapat menurunkan nilai perusahaan
karena adanya kemungkinan
timbulnya biaya kepailitan.
Kebijakan Hutang itu sendiri diukur
dengan Debt to Equity Ratio (DER).

Pertumbuhan otomotif roda dua
maupun empat semakin marak,
seiring dengan strategi baru pemain
otomotif dunia untuk menjadikan
Asia sebagai basis industri mereka.
Indonesia menargetkan sebagai
pemasok utama komponen di
ASEAN bahkan mampu bersaing di
pasar dunia. Hal ini ditegaskan
olehSubagyo (Dirjen Industri
Logam, Mesin, Elektronika dan
Aneka Depperindag). Hal ini
mendorong permintaan akan jenis
komponen yang beragam juga
semakin meningkat sehingga
membuka peluang yang tidak kecil
bagi industri otomotif di Indonesia
untuk bersaing (Kompas, Jumat, 19
Oktober 2003).

Sektor Property merupakan salah
satu sektor yang diminati investor,
dimana investasi sektor ini
merupakan investasi jangka panjang
karena properti merupakan aktiva
multiguna yang dapat digunakan
oleh perusahaan sebagai jaminan.
Dalam menghadapi persaingan
tersebut, maka perusahaan
diharapkan tidak hanya sebagai
perusahaan yang sehat dan inovatif
namun perusahaan juga harus
mampu memanfaatkan peluang-
peluang yang ada agar perusahaan
tetap dapat bertahan dan
berkembang.

Berdasarkan laporan properti
Asia, pasar sektor propertydi
Indonesia naik 12% mencapai 5

miliar dolar AS selama pertengahan
tahun 2010 dibandingkan periode
yang sama tahun2009. Bahkan survei
dari Pusat Studi Properti Indonesia
(PSPI) memperkirakan pasar properti
dapat tumbuh 15 persen pada tahun
2010. Data juga menunjukkan sektor
properti dan konstruksi di Indonesia
memberikan kontribusi 9,3 persen
terhadap PDB, serta menyumbang 73
persen terhadap total investasi di
Indonesia. Data Bank Indonesia pada
kuartal kedua tahun 2010 pinjaman
di sektor properti melalui perbankan
nasional mencapai Rp. 224,7 triliun
atau naik 12,2 persen dibandingkan
periode yang sama tahun 2009.
Kredit rumah dan apartemen naik
dari 57 persen menjadi 59 persen.
Pemerintah Indonesia juga sangat
mendukung penyediaan rumah bagi
masyarakatnya melalui PP No. 41
Tahun 1996, serta hal ini didukung
kalangan perbank yang sejauh ini
memiliki rasio keuangan yang sangat
bagus.(sumber:www.metrotvnews.co
m, 28 september 2010).

Alasan peneliti memilih
perusahaanpropertykarenaperusahaa
npropertymemiliki prospek yang
cerah di masa yang akan datang
dengan melihat potensi jumlah
penduduk yang terus bertambah
besar, semakin banyaknya
pembangunan di sektor perumahaan,
apartemen, pusat-pusat perbelanjaan,
gedung-gedung perkantoran dan
memiliki rasio kepemilikan rumah
yang cukup rendah sehingga banyak
perusahaan yang mengalami
kenaikan hutang sebagai salah satu
bentuk pengembangan usaha
sehingga membutuhkan tambahan
dana dari luar yaitu hutang. Namun
hal ini tidak menyurutkan

http://www.metrotvnews.com/
http://www.metrotvnews.com/
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perkembangan bisnis property untuk
terus melakukan ekspansi. Ekspansi
bisnis property dari tahun pascakrisis
2003 hingga 2008 terus meningkat,
pengingkatan ini terutama
digerakkan oleh banyaknya
pembangunan berbagai proyek
seperti perumahan, apartemen, pusat-
pusat perbelanjaan (mall dan trade
center), gedung perkantoran dan
lain-lain. Faktor lain yang
mendukung perkembangan
industripropertydi Indonesia adalah
ketika pemerintah Indonesia
berkomitmen mempermudah regulasi
bagi investor asing untuk
menanamkan modal di Indonesia dan
kawasan pusat bisnis tumbuh dengan
pesat. Hal ini dapat terlihat dari
pembangunan beberapa proyek
properti terus meningkat pesat mulai
dari permintaan gedung perkantoran
yang berasal dari ekspansi para
penyewa, terutama penyewa dari
sektor perbankan yang melakukan
perluasan kantor, kawasan
perumahan, hotel dan resort, hingga
pusat perbelanjaan. (Sumber :
www.hore-indonesia.com).

KERANGKA TEORITIS YANG
DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan adalah nilai yang

mencerminkan berapa harga yang
bersedia dibayar oleh investor untuk
suatu perusahaan.Memaksimalkan
nilai perusahaan sangat penting
artinya bagi suatu perusahaan, karena
dengan memaksimalkan nilai
perusahaan berarti juga
memaksimalkan kemakmuran
pemegang saham yangmerupakan
tujuan utama perusahaan
danmerupakan suatu ukuran yang

penting bagi para investor dalam
berinvestasi.

Tujuan utama perusahaan yaitu
memaksimumkan nilai perusahaan
ini digunakan sebagai pengukur
keberhasilan perusahaan karena
dengan meningkatnya nilai
perusahaan berarti meningktanya
kemakmuran pemilik perusahaan
atau para memegang saham
(Brigham dan Houston, 2010:7)

Profitabilitas

Menurut Brigham dan
Houston (2006:107) profitabilitas
adalah hasil akhir dari sejumlah
kebijakan dan keputusan yang
dilakukan oleh perusahaan. Rasio
profitabilitas akan menunjukkan
kombinasi efek dari likuiditas,
manajemen aktiva, dan utang pada
hasil-hasil operasi.Profitabilitas yang
tinggi merupakan suatu keberhasilan
perusahaan yang dalam memperoleh
laba berdasarkan aktivanya maupun
berdasarkan modal sendiri.Menjaga
tingkat profitabilitas merupakan hal
yang penting bagi perusahaan karena
profitabilitas yang tinggi merupakan
tujuan setiap perusahaan.

KEBIJAKAN HUTANG

Menurut Lukas Setia Atmaja
(2008:254), kebijakan hutang juga
dapat dihubungkan dengan nilai
perusahaan.Kebijakan hutang
merupakan kebijakan perusahaan
tentang seberapa jauh sebuah
perusahaan menggunakan pendanaan
hutang. Semakin tinggi kebijakan
hutang yang dilakukan, maka akan
semakin tinggi nilai perusahaan
karena bila ada pajak penghasilan
perusahaan maka penggunaan hutang

http://www.hore-indonesia.com/
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akan meningkatkan nilai perusahaan
karena biaya bunga hutang adalah
biaya yang mengurangi pembayaran
pajak.
Pengaruh ProfitabilitasTerhadap
Nilai Perusahaan

MenurutKasmir (2008:196)
profitabilitas juga dapat merupakan
faktor yang dapat mempengaruhi
nilai perusahaan.PBV mengukur
nilai yang diberikan investor kepada
perusahaan sebagai sebuah
perusahaan yang terus tumbuh, rasio
ini merupakan rasio antara harga
saham terhadap nilai bukunya.
Semakin tinggi PBV berarti pasar
percaya akan prospek perusahaan
tersebut, keunggulan daru PBV yaitu
nilai buku merupakan yang stabil dan
sederhana yang dapat dibandingkan
dengan harga pasar dan dapat
dibandingkan antar perusahaan
sejenis untuk menunjukkan tanda
mahal atau murahnya harga suatu
saham

H1: ROA, ROE dan DER secara
simultan berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan.

H2 : ROA dan ROE berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai
perusahaan
diindustriotomotifdan property
pada Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Hutang
Terhadap Nilai Perusahaan

Peningkatan pendanaan melalui
utang akan berdampak baik bagi
perusahaan, karena bunga utang
dapat menjadi pengurangan pajak
dan menyisahkan laba operasi yang
lebih besar bagi investor
perusahaan.Selain itu pendanaan
melalui utang akan memaksa
manajer menjadi lebih disiplin,
karena jika utang tidak dibayar
sesuai dengan yang diminta kreditur
maka perusahaan akan bangkrut,
yang dalam hal ini manajer akan
kehilangan pekerjaan mereka
(Brigham dan Houston, 2010:185).
H3 : DER berpengaruh signifikan

terhadap nilai perusahaan di
industri otomotifdan property
pada Bursa Efek Indonesia.

ROA
NILAI

PERUSAHAAN

(PBV)ROE

DER

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai
berikut :

Gambar 2.3
Kerangka pemikiran

H2 (+)

H2 (+)

H3

(+/-)
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METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu
industri otomotif dan property yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pengambilan sampel menggunakan
metode purposive sampling yaitu
teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu, sehingga data
yang diperoleh lebih representatif
dengan melakukan proses penelitian
yang kompeten dibidangnya, menurut
Sugiyono (2008:122). Terdapat
beberapa kriteria sampel yang
digunakan dalam penelitian ini, sebagai
berikut:
a.Perusahaan industri otomotif dan

property yang secara berturut-turut
terdaftar di BEI tahun 2010-2013.

b.Perusahaan yang  mempublikasikan
laporan  keuangan yang  telah
diaudit dengan menggunakan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember.

c. Industri otomotif dan property
yang memiliki ekuitas positif
selama tahun 2010–2013.

d. Perusahaan yang memiliki data
laporan keuangan lengkap.
Dari 13 saham perusahaan otomotif

di BEI, maka diperoleh 12 saham
perusahaan otomotif sedangkan saham
property di BEI dari 50 perusahaan,
diperoleh 25 perusahaan yang menjadi
sampel penelitian sesuai dengan
kriteria pemilihan sampel
Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data
sekunder, yaitu data yang telah
dikumpulkan oleh pihak lain.
Berdasarkan pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan metode
dokumentasi yaitu dengan
mengumpulkan data yang dilakukan

dengan mempelajari data sekunder
yang telah disediakan sebelumnya.
Data yang dipakai adalah laporan
keuangan tahunan pada
industriotomotif dan property yang
diperoleh dari website Bursa Efek
Indonesia www.idx.co.id dan Indonesia
Capital Market Directory (ICMD).
Serta untuk metode studi pustaka
berupa buku-buku literatur, jurnal-
jurnal, penelitian-penelitian terdahulu
serta pencarian data pada internet
untuk memperoleh landasan teori yang
komprehensif mengenai masalah dalam
penelitian ini.
Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi variabel
dependen yaitu nilai perusahaan dan
independen terdiri dari Return on
Asset, Return on Equity dan Debt on
Equity Ratio.
Definisi Operasional Variabel
Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah nilai yang
mencerminkan berapa harga yang
bersedia dibayar oleh investor untuk
suatu perusahaan. Nilai perusahan
diukur dengan Price to Book Value
(PBV), yang merupakan perbandingan
harga pasar dari suatu saham dengan
nilai bukunya.

Price Book Value =
Harga Per Saham

Nilai Buku Per Saham
Profitabilitas

Return On Asset adalah
pengembalian atas total aktiva dihitung
dengan cara membandingkan laba
bersih yang tersedia untuk pemegang
saham biasa dengan total aktiva.

Return On Asset =
Laba Usaha
Total Aset

Return on Equity adalah rasio laba
bersih terhadap ekuitas biasa;
mengukur tingkat pengembalian atas
investasi pemegang saham biasa. ROE

http://www.idx.co.id/
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menunjukkan rentabilitas modal sendiri
atau yang sering disebut rentabilitas
usaha.

Return On Equity =
Laba Setelah Pajak

Modal Sendiri

Kebijakan Hutang
Kebijakan hutang juga dapat
dihubungkan dengan nilai perusahaan.
Kebijakan hutang merupakan
kebijakan perusahaan tentang seberapa
jauh sebuah perusahaan menggunakan
pendanaan hutang. Kebijakan  hutang
berhubungan  dengan  adanya
kebutuhan  modal  untuk investasi atau
untuk menutup hutang lainnya.
Debt to Equity Ratio= Total Kewajiban

Total Modal Sendiri

Alat Analisis
Untuk menguji pengaruh

profitabilitas dan kebijakan hutang
pada nilai perusahaan di industri
otomotif dan property yang terdaftar di
BEI periode 2010-2013 digunakan
analisis deskriptif, uji asumsi klasik,
analisis regresi linear berganda, uji F
dan uji t.
ANALISIS DESKRIPTIF

Berdasarkan pada tabel 1
menunjukkan bahwa nilai
minimum untuk variabel price to
book value (PBV) sebesar 0,31909
pada perusahaan PT. Prima Alloy
Steel Universal Tbk tahun 2013.
Hal ini menunjukkan bahwa harga
saham PT. Prima Alloy Steel
Universal Tbk dihargai lebih rendah
dibanding dengan nilai bukunya,
sedangkan nilai maksimum sebesar
4,93329 pada PT. Selamat Sempurna
Tbk tahun 2013 lebih tinggi dari pada
nilai bukunya. Artinya bahwa PT.
Selamat Sempurna Tbk menunjukkan

nilai perusahaan yang paling tinggi,
sedangkan PT. Prima Alloy Steel
Universal Tbk menunjukkan nilai
perusahaan paling rendah dibandingkan
sampel yang lainnya.

Nilai minimum variabel ROA
sebesar 0,0159 pada perusahaan PT.
Indo Kordsa Tbk tahun 2012, hal ini
menunjukkan bahwa hasil
pengembalian investasi pada PT. Indo
Kordsa Tbk menunjukkan kinerja
perusahaan kurang baik sehingga
tingkat prospek perusahaan mengalami
penurunan. Nilai maksimum sebesar
0,2499 pada perusahaan PT. Selamat
Sempurna Tbk tahun 2012,
menunjukkan bahwa hasil
pengembalian atas investasi yang
ditanamkan memberikan hasil yang
baik untuk investor sehingga semakin
tinggi rasio yang dihasilkan maka
semakin baik kinerja perusahaan.

Nilai minimum ROE sebesar 0,0009
pada perusahaan PT. Multistrada Arah
Sarana Tbk tahun 2012,  hal ini
menunjukkan bahwa laba setelah pajak
mempengaruhi kinerja pada PT.
Multistrada Arah Sarana Tbk sehingga
menunjukkan kinerja perusahaan
kurang baik dan tingkat keuntungan

perusahaan mengalami penurunan.
Nilai maksimum sebesar 0,4280 pada
perusahaan PT. Indomobil Sukses
Internasional Tbk tahun 2010,
menunjukkan bahwa hasil
pengembalian atas investasi yang
ditanamkan memberikan hasil yang
baik untuk investor sehingga semakin

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif Industri Otomotif

N Minimum Maximu
m

Mean Std.
Deviation

PBV 36 .31909 4.93329 1.6591218 1.22723646
ROA 36 .0159 .2499 .092027 .0541653
ROE 36 .0009 .4280 .170220 .1040191
DER 36 .2646 4.9925 1.233884 .9129128
Valid N
(listwise)

36
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tinggi rasio yang dihasilkan maka
semakin baik kinerja perusahaan.

Nilai minimum variabel DER
sebesar 0,2646 pada perusahaan PT.
Indo Kordsa Tbk tahun 2010,
menunjukkan pembiayaan investasi
yang dilakukan oleh PT. Indo Kordsa
Tbk lebih banyak menggunakan
ekuitas atau manajemen
memperkirakan bahwa tahun 2011
kesempatan investasi relatif kecil,
sehingga perusahaan tidak melakukan
utang yang besar. Nilai maksimum
sebesar 4,9925 pada perusahaan PT.
Indomobil Sukses Internasional Tbk
tahun 2010, mengindikasikan bahwa
penggunaan utang dalam
pendanaannya sangat besar dibanding
dengan ekuitas perusahaan.

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif Industri

Property

Hasil analisis deskriptif pada tabel 2
menunjukkan bahwa nilai minimum
untuk variabel price to book value
(PBV) sebesar 0,22394 pada
perusahaan PT. Ristia Bintang
Mahkotasejati Tbk tahun 2011. Hal ini
menunjukkan bahwa harga saham PT.
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
dihargai lebih rendah dibanding dengan
nilai bukunya, sedangkan untuk nilai
maksimum sebesar 2,26915 pada PT.
Bhuwantala Indah Permai Tbk tahun
2012, menunjukkan bahwa saham PT.

Bhuwantala Indah Permai Tbk dihargai
2,26915 lebih tinggi dari pada nilai
wajar atau nilai bukunya.  Artinya
bahwa PT. Bhuwantala Indah Permai
Tbk memiliki nilai perusahaan yang
paling tinggi, sedangkan PT. Ristia
Bintang Mahkotasejati Tbk memiliki
nilai perusahaan paling rendah
dibanding sampel yang lain.

Nilai minimum variabel ROA
sebesar -0,0003 pada perusahaan PT.
Bhuwantala Indah Permai Tbk tahun
2012, hal ini menunjukkan bahwa hasil
pengembalian investasi pada PT.
Bhuwantala Indah Permai Tbk
menunjukkan kinerja perusahaan
kurang baik sehingga tingkat prospek
perusahaan mengalami penurunan.
Nilai maksimum sebesar 0,1877 pada
perusahaan PT. Metropolitan Kentjana
Tbk tahun 2011, menunjukkan bahwa
hasil pengembalian atas investasi yang
ditanamkan memberikan hasil yang
baik untuk investor sehingga semakin
tinggi rasio yang dihasilkan maka
semakin baik kinerja perusahaan.

Nilai minimum variabel ROE
sebesar -0,0021 pada perusahaan PT.
Suryamas Dutamakmur Tbk tahun
2010, hal ini menunjukkan bahwa laba
setelah pajak mempengaruhi kinerjaPT.
Suryamas Dutamakmur Tbk sehingga
menunjukkan kinerja perusahaan
kurang baik dan tingkat keuntungan
perusahaan mengalami penurunan.
Nilai maksimum sebesar 0,3313 pada
perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk
tahun 2012, menunjukkan bahwa hasil
pengembalian atas investasi yang
ditanamkan memberikan hasil yang
baik untuk investor sehingga semakin
tinggi rasio yang dihasilkan maka
semakin baik kinerja perusahaan.

Nilai minimum Variabel DER
sebesar 0,0711 pada perusahaan PT.
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk

N Minim
um

Maximu
m

Mean Std.
Deviation

PBV 75 .22394 2.26915 .9990383 .53309687
ROA 75 -.0003 .1877 .059520 .0461490
ROE 75 -.0021 .3313 .078749 .1019347
DER 75 .0711 2.8494 .731841 .5672870
Valid N
(listwise)

75
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tahun 2010, menunjukkan pembiayaan
investasi yang dilakukan oleh PT.
Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk lebih
banyak menggunakan ekuitas atau
manajemen memperkirakan bahwa
tahun 2010 kesempatan investasi relatif
kecil, sehingga perusahaan tidak
melakukan hutang yang besar. Nilai
maksimum sebesar 2,8494 pada
perusahaan PT. Gowa Makassar
Tourism Development Tbktahun 2012,
mengindikasikan bahwa penggunaan
utang dalam komposisi pendanaannya
sangat besar dibanding ekuitas
perusahaan.

UJI ASUMSI KLASIK
1. Uji Normalitas Industri Otomotif

Tabel 3

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan
bahwa hasil uji Kolmogrov-Sminov
pada nilai Asymp, Sig. (2-tailed) atau
tingkat signifikansi adalah sebesar
0,874. Hal ini berarti hipotesis nol (H0)
diterima, sehingga dapat disimpulkan
bahwa data residual berdistribusi
normal karena nilai signifikansinya >
0,05.

Tabel 4

N
Asymp. Sig.
(2-tailed)

Unstandardized
Residual

75
0,290

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan
bahwa hasil uji Kolmogrov-Sminov
pada nilai Asymp, Sig. (2-tailed) atau
tingkat signifikansi adalah sebesar
0,290. Hal ini berarti hipotesis nol (H0)

diterima, sehingga dapat disimpulkan
bahwa data residual berdistribusi
normal karena nilai signifikansinya >
0,05.

2. Uji Multikolinearitas
Tabel 5

Industri Otomotif

Collinearity
Statistics

Model Tolerance VIF

1

(Constants)
ROA 0.528 1.895
ROE 0.516 1.937
DER 0.840 1.191

Tabel 6
Industri Property

Collinearity
Statistics

Model Tolerance VIF

1

(Constants)
ROA 0.331 3.022
ROE 0.311 3.216
DER 0.893 1.120

Berdasarkan tabel 5 dan 6
menunjukkan bahwa perhitungan nilai
tolerance menunjukkan tidak ada
variabel independen yang memiliki
nilai kurang dari 0,10. Selain itu, hasil
perhitungan perhitungan VIF juga
menunjukkan bahwa tidak ada variabel
independen yang memiliki nilai lebih
dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi multikolinearitas antar
variabel independen dalam model
regresi karena nilai tolerance> 0,10
dan VIF < 10.

N
Asymp.
Sig.
(2-tailed)

Unstandardized
Residual

36
0,874
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3. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 7 Industri Otomotif

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan
bahwa nilai signifikansi ROA sebesar
0,007, ROE sebesar 0,394, DER
sebesar 0,732 yang berarti bahwa data
residual variabel ROA
mengandungadanya heteroskedastisitas
karena tingkat signifikansinya < 0,05,
namun data residual variabel ROE dan
DER masing-masing tidak
mengandung adanya
heteroskedastisitas karena tingkat
signifikansinya > 0,05.

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan

bahwa nilai signifikansi ROA sebesar
0,638, ROE sebesar 0,215, DER
sebesar 0,036 yang berarti bahwa data
residual variabel ROA dan ROE tidak
mengandungadanya heteroskedastisitas
karena tingkat signifikansinya > 0,05,
namun data residual variabel DER
mengandung adanya
heteroskedastisitaskarena tingkat
signifikansinya < 0,05.

4. Uji Autokorelasi
Tabel 9 Industri Otomotif

N Durbin-

Watson

1 ROA,ROE,DER 36 1,946

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan
bahwa nilai DW sebesar 1,946 pada
signifikansi 5% dan N sejumlah 36
serta variabel bebas (k=3), dimana DL
= 1,2953 dan DU = 1,6539 dapat
disimpulkan bahwa sesuai dengan
kriteria yang ada tidak terdapat
autokorelasi positif atau negatif dalam
model regresi.

Tabel 10 Industri Property

N Durbin-

Watson

1 ROA,ROE,DER 75 2,113

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa
nilai DW sebesar 2,113 pada signifikansi 5%
dan N sejumlah 75 serta variabel bebas (k=3),
dimana DL = 1,5432 dan DU = 1,7092 dapat
disimpulkan bahwa sesuai dengan kriteria
yang ada tidak terdapat autokorelasi positif
atau negatif dalam model regresi.

ANALISIS REGRESI LINEAR
BERGANDA

Tabel 11
Hasil Analisis Regresi Otomotif

Variabel Sig. Keterangan
ROA 0.007 Heteroskedastisitas
ROE 0.394 Bebas

heteroskedastisitas
DER 0.732 Bebas

heteroskedastisitas

Variabel Sig. Keterangan
ROA 0.638 Bebas

heteroskedastisitas
ROE 0.215 Bebas

heteroskedastisitas
DER 0.036 Heteroskedastisitas

Variabel Koefisien
Regresi

Standar
Eror

t
Hitung

t
Tabel Sig.

Konstanta -,103 ,299
ROA 4,518 2,986 1,513 2,353 ,140
ROE 8,322 1,572 5,294 2,353 ,000
DER -,057 ,140 -,404 3,182 ,689
R2 0,707
F Hitung 25,703
F Tabel 3,32
Sig. F 0,000
PBV

Tabel 8 Industri Property
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Berdasarkan tabel 11 tersebut maka
dapat diperoleh angka untuk rumus
regresi sebagai berikut :

PBV = -0,103 +4,518ROA +
8,322ROE - 0,057DER + e

Interpretasi dari persamaan diatas
adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = -0,103
Nilai konstanta tersebut
menunjukkan bahwa besarnya
variabel PBV (Y) adalah -0,103
jika seluruh variabel (X) yaitu
ROA, ROE, dan DER bernilai nol.

2. Koefisien regresi untuk variabel
ROA (X1) = 4,518

Nilai koefisien ROA tersebut
menunjukkan bahwa setiap
kenaikan variabel ROA sebesar
satu satuan, maka akan
meningkatkan nilai perusahaan
(PBV) sebesar 4,518 satuan dengan
asumsi variabel (X) yang lain
konstan.

3. Koefisien regresi untuk variabel
ROE (X2) = 8,322
Nilai koefisien ROA tersebut
menunjukkan bahwa setiap
kenaikan variabel ROA sebesar
satu satuan, maka akan
meningkatkan nilai perusahaan
(PBV) sebesar 8,322 satuan
dengan asumsi variabel (X) yang
lain konstan.

4. Koefisien regresi untuk variabel
DER (X3) = -0,057
Nilai koefisien ROE tersebut
menunjukkan bahwa setiap
kenaikan variabel ROE sebesar
satu satuan, maka akan
menurunkan nilai perusahaan
(PBV) sebesar 0,057 satuan
dengan asumsi variabel (X) yang
lain konstan.

1. Uji Simultan (Uji F)
Uji F digunakan untuk menguji
dan mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel ROA, ROE,
dan DER terhadap nilai
perusahaan secara bersama-sama
atau serempak. Pada uji F ini
menggunakan suatu tabel yang
disebut dengan tabel ANOVA
(Analysis Of Variance) dengan
ketentuan :

a. Jika probabilitas signifikan <
0,05 maka dapat dikatakan
bahwa model regresi fit.

b. Jika probabilitas signifikansi≥ 0,05 maka dapat dikatakan
bahwa model regresi tidak fit.

Pada tabel 4.9 menunjukkan
bahwa model yang diuji baik atau
fit karena nilai signifikansinya
sebesar 0,000 < 0,05. Fhitung
memiliki nilai sebesar 25,703
dimana nilai tersebut lebih besar
daripada Ftabel sebesar 3,32 yaitu
25,703 > 3,32 maka H0 ditolak
yang berarti bahwa variabel ROA,
ROE dan DER secara bersama-
sama (simultan) berpengaruh
signifikan terhadap  nilai
perusahaan.

2. Koefisien Determinasi (R2)
Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa
koefisien determinasi yang
ditunjukkan oleh R2sebesar 0,707
artinya kontribusi yang diberikan
oleh Return on Asset (ROA),
Return on Equity (ROE) dan Debt
on Equity Ratio (DER) secara
simultan terhadap nilai perusahaan
sebesar 70,7% dan sisanya sebesar
29,3% dipengaruhi oleh variabel
lain diluar model.
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3. Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui
apakah variabel-variabel independen
berpengaruh nyata atau tidak terhadap
variabel dependen atau dengan kata
lain apakah variabel independen
berpengaruh secara parsial terhadap
variabel dependen, pada uji t tingkat
signifikansi adalah 0,05. Pengujian
untuk Industri Otomotif :

a.Pengujian terhadap Return on Asset
(ROA) Industri Otomotif
Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan
bahwa variabel ROA memiliki nilai
thitung< ttabel yaitu 1,513 < 2,353 dan
tingkat signifikansinya yaitu 0,140 >
0,05. Hal ini berarti bahwa H0
diterima sehingga dapat disimpulkan
bahwa ROA berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

b. Pengujian terhadap Return on Equity
(ROE) Industri Otomotif
Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan
bahwa variabel ROE memiliki nilai
thitung< ttabel yaitu 5,294 > 2,353 dan
tingkat signifikansinya yaitu 0,000 <
0,05. Hal ini berarti bahwa H0 ditolak
sehingga dapat disimpulkan bahwa
ROE berpengaruh positif signifikan
terhadap Nilai Perusahaan.

c. Pengujian terhadap Debt to Equity
Ratio (DER) Industri Otomotif
Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan
bahwa variabel DER memiliki nilai
thitung< ttabel yaitu -0,404 < 3,182 dan
tingkat signifikansinya yaitu 0,689
>0,05. Hal ini berarti bahwa H0
diterima sehingga dapat disimpulkan
bahwa DER berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap Nilai
Perusahaan.

Tabel 12
Hasil Analisis Regresi

LinearBerganda Industri Property

Berdasarkan tabel 12 tersebut maka
dapat diperoleh angka untuk rumus
regresi sebagai berikut :

PBV = 0,698 + 4,878ROA –
1,047ROE + 0,127DER + e

Interpretasi dari persamaan diatas
adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 0,698
Nilai konstanta tersebut
menunjukkan bahwa besarnya
variabel PBV (Y) adalah 0,698 jika
seluruh variabel (X) yaitu ROA,
ROE, dan DER bernilai nol.

2. Koefisien regresi untuk variabel
ROA (X1) = 4,878
Nilai koefisien ROA tersebut
menunjukkan bahwa setiap kenaikan
variabel ROA sebesar satu satuan,
maka akan meningkatkan nilai
perusahaan (PBV) sebesar 4,878
satuan dengan asumsi variabel (X)
yang lain konstan.

Variabel Koefisien
Regresi

Standar
Eror

t
Hitung

t
Tabel Sig.

Konstan
ta

,698 ,125

ROA 4,878 2,255 2,163 2,353 ,034
ROE -1,047 1,053 -,994 2,353 ,324
DER ,127 ,112 1,137 3,182 ,259
R2 0,105
F
Hitung

2,769

F Tabel 3,15
Sig. F 0,048
PBV
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3. Koefisien regresi untuk variabel
ROE (X2) = -1,047
Nilai koefisien ROE tersebut
menunjukkan bahwa setiap kenaikan
variabel ROE sebesar satu satuan,
maka akan menurunkan nilai
perusahaan (PBV) sebesar 1,047
satuan dengan asumsi variabel (X)
yang lain konstan.

4. Koefisien regresi untuk variabel
DER (X3) = 0,127
Nilai koefisien DER tersebut
menunjukkan bahwa setiap kenaikan
variabel DER sebesar satu satuan,
maka akan meningkatkan nilai
perusahaan (PBV) sebesar 0,127
satuan dengan asumsi variabel (X)
yang lain konstan.

1. Uji Simultan (Uji F)
Uji F digunakan untuk menguji dan
mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel ROA, ROE, dan
DER terhadap nilai perusahaan
secara bersama-sama atau
serempak. Pada uji F ini
menggunakan suatu tabel yang
disebut dengan tabel ANOVA
(Analysis Of Variance) dengan
ketentuan :

a. Jika probabilitas signifikan <
0,05 maka dapat dikatakan
bahwa model regresi fit.

b. Jika probabilitas signifikansi ≥
0,05 maka dapat dikatakan
bahwa model regresi tidak fit.

Pada tabel 4.10 menunjukkan
bahwa model yang diuji baik atau
fit karena nilai signifikansinya
sebesar 0,048 < 0,05. Fhitung
memiliki nilai sebesar 2,769
dimana nilai tersebut lebih besar
daripada Ftabel sebesar 3,15 yaitu
2,769 > 3,15 maka H0 ditolak yang

berarti bahwa variabel ROA, ROE
dan DER secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh signifikan
terhadap  nilai perusahaan.

2. Koefisien Determinasi (R2)
Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa
koefisien determinasi yang
ditunjukkan oleh R2 sebesar 0,105
artinya kontribusi yang diberikan
oleh Return on Asset (ROA),
Return on Equity (ROE) dan Debt
on Equity Ratio (DER) secara
simultan terhadap nilai perusahaan
sebesar 10,5% dan sisanya sebesar
89,5% dipengaruhi oleh variabel
lain diluar model.

3. Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui
apakah variabel-variabel
independen berpengaruh nyata atau
tidak terhadap variabel dependen
atau dengan kata lain apakah
variabel independen berpengaruh
secara parsial terhadap variabel
dependen, pada uji t tingkat
signifikansi adalah 0,05. Pengujian
untuk Industri Property :

a. Pengujian terhadap Return on
Asset (ROA) Industri Property
Berdasarkan tabel 4.10
menunjukkan bahwa variabel
ROA memiliki nilai thitung< ttabel
yaitu 2,163 <2,353dan tingkat
signifikansinya yaitu 0,034
<0,05. Hal ini berarti bahwa H0
ditolak sehingga dapat
disimpulkan bahwa ROA
berpengaruh positif signifikan
terhadap Nilai Perusahaan.

b. Pengujian terhadap Return on
Equity (ROE) Industri Property
Berdasarkan tabel 4.10
menunjukkan bahwa variabel
ROE memiliki nilai thitung < ttabel
yaitu -0,994 < 2,353 dan tingkat
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signifikansinya yaitu 0,324 >
0,05. Hal ini berarti bahwa H0
ditolak sehingga dapat
disimpulkan bahwa ROE
berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap Nilai
Perusahaan.

c. Pengujian terhadap Debt to
Equity Ratio (DER) Industri
Property
Berdasarkan tabel 4.10
menunjukkan bahwa variabel
DER memiliki nilai thitung< ttabel
yaitu 1,137 < 3,182 dan tingkat
signifikansinya yaitu 0,259 >
0,05. Hal ini berarti bahwa H0
diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa DER
berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap Nilai
Perusahaan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas (ROA)
Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian
perusahaan otomotif ini menunjukkan
bahwa variabel profitabilitas yang
diukur dengan ROA berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan.Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi laba usaha yang
dimiliki perusahaanakan cenderung
membuat investor ingin menanamkan
sahamnya pada perusahaan tersebut
agar menghasilkan pengembalian atas
investasi yang maksimal dengan
demikian permintaan saham yang
meningkat akan memberikan dampak
kenaikan harga saham sehingga nilai
perusahaan juga meningkat.

Hasil penelitian ini tidak
mendukung penelitian yang dilakukan
oleh Muhazir (2014) semakin tinggi
tingkat Return on Asset pada suatu
perusahaan akan berdampak positif

signifikan pada nilai perusahaan yang
tercermin dari banyaknya investor
yang menanamkan sahamnya.

Berdasarkan hasil penelitian
perusahaan property ini menunjukkan
bahwa variabel profitabilitas yang
diukur dengan ROA berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai
perusahaan.Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi laba usaha yang
dimiliki perusahaanakan memberikan
kepercayaan terhadap investor untuk
menanamkan sahamnya sehingga
semakin banyak laba yang didapat
oleh perusahaan akan memberikan
keuntungan yaitu permintaan saham
yang meningkat akan memberikan
dampak kenaikan harga saham
sehingga nilai perusahaan juga
meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Umi Mardiyati (2012) semakin tinggi
nilai profit yang didapat maka akan
semakin tinggi nilai perusahaan,
karena profit yang tinggi akan
memberikan indikasi prospek
perusahaan yang baik sehingga
memicu investor untuk ikut
meningkatkan permintaan saham.

Perbandingan ROA pada industri
otomotif dan ROA pada industri
property adalah untuk ROA industri
otomotif memiliki pengaruh positif
tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan dikarenakan aset pada
industri otomotif tidak terlalu tinggi
untuk digunakan sehingga aset
perusahaan yang digunakan hanya
memberikan kontribusi yang kecil
bagi perusahaan. Sedangkan untuk
ROA pada industri property yaitu
dikarenakan penggunaan aset pada
industri property lebih tinggi
dibandingkan perusahaan otomotif
sehingga memberikan kontribusi besar
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untuk perusahaan dengan demikian
perusahaan property berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai
perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas (ROE)
terhadap Nilai Perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian
perusahaan otomotif ini menunjukkan
bahwa variabel profitabilitas yang
diukur dengan ROE berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai
perusahaan. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi laba yang
dimiliki perusahaanakan cenderung
membuat investor ingin menanamkan
sahamnya pada perusahaan tersebut
agar menghasilkan pengembalian atas
investasi yang maksimal. Permintaan
saham yang meningkat akan
memberikan dampak kenaikan harga
saham sehingga nilai perusahaan juga
meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Umi Mardiyati (2012) semakin tinggi
nilai profit yang didapat maka akan
semakin tinggi nilai perusahaan, karena
profit yang tinggi akan memberikan
indikasi prospek perusahaan yang baik
sehingga memicu investor untuk ikut
meningkatkan permintaan saham.

Berdasarkan hasil penelitian
perusahaan property ini menunjukkan
bahwa variabel profitabilitas yang
diukur dengan ROE berpengaruh
negatif tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan.Hal ini menunjukkan
bahwa semakin rendah laba perusahaan
yang dimiliki maka akan cenderung
membuat perusahaanyang akan
berinvestasi berfikir kembali untuk
menanmkan sahamnya pada
perusahaan tersebut karena berdampak
pada pengembalian profit atas investasi
yang dilakukan sehingga permintaan

saham akan menurun dan berdampak
pada nilai perusahaan yang tidak
maksimal.

Hasil penelitian ini tidak
sependapat dengan penelitian yang
dilakukan oleh Umi Mardiyati (2012)
semakin tinggi nilai profit yang didapat
maka akan semakin tinggi nilai
perusahaan, karena profit yang tinggi
akan memberikan indikasi prospek
perusahaan yang baik sehingga
memicu investor untuk ikut
meningkatkan permintaan saham.

Perbandingan ROE pada industri
otomotif dan ROE pada industri
property adalah untuk ROE industri
otomotif memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap nilai perusahaan
dikarenakan industri otomotif lebih
banyak menggunakan modal
perusahaan untuk investasinya
sehingga tidak membutuhkan sumber
pendanaan lain sedangkan untuk ROE
industri property memiliki pengaruh
negatif tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan dikarenakan industri
property lebih banyak menggunakn
sumber dana dari luar perusahaan dan
tidak menggunakan modalnya sendiri
untuk melakukan investasi dengan
demikian akan mengakibatkan
perusahaan mengalami kebangkrutan.

Pengaruh Kebijakan Hutang (DER)
terhadap Nilai Perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa secara parsial
variabel kebijakan hutang pada industri
otomotif yang diukur dengan DER
berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap nilai perusahaan. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi
DER akan berpengaruh terhadap
profitabilitas perusahaan karena
pembayaran beban bunga tinggi dari
jumlah hutang yang maksimal akan
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mengurangi keuntungan
perusahaan.Perusahaan akan cenderung
mengurangi pajaknya dengan
mengoptimalkan rasio hutangnya,
namun secara kenyataannya
perusahaan dengan tingkat
profitabilitas tinggi  cenderung akan
mengurangi hutangnya

Sedangkan untuk kebijakan
hutang industri property yang diukur
dengan DER berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan.
Pendanaan melalui hutang akan
memaksa manajer menjadi lebih
disiplin, karena jika utang tidak
dibayar sesuai dengan yang diminta
kreditur maka perusahaan akan dipaksa
untuk bangkrut, yang dalam hal ini
manajer harus kehilangan pekerjaan
mereka (Brigham dan Houston,
2010:185).Hasil penelitian ini
mendukung penelitian Nani (2012) hal
ini menjelaskan bahwa tinggi
rendahnya hutang tidak mempengaruhi
keputusan pemegang saham dalam
meningkatkan nilai perusahaannya,
maka sebaiknya perusahaan tidak
dibiayai dengan hutang, agar
perusahaan tidak menimbulkan risiko
kebangkrutan semakin tinggi.

Perbandingan DER pada industri
otomotif dan DER pada industri
property adalah untuk DER industri
otomotif memiliki pengaruh negatif
tidak signifikan dikarenakan industri
otomotif lebih banyak menggunakan
pendanaan hutangnya memakai sumber
pendanaan dari eksternal yang akan
memberikan dampak buruk untuk
perusahaan jika tidak dapat membayar
hutang tersebut maka perusahaan
terancam bangkrut. Sedangkan untuk
industri property memiliki pengaruh
positif tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan dikarenakan perusahaan

property lebih banyak menggunakan
hutang untuk membiayai investasi dan
pengembalian investasi baru akan
diterima perusahaan dimasa yang akan
datang. Selain itu, pendanaan melalui
hutang tidak akan menimbulkan biaya
saat itu tapi dikemudian hari yaitu
pembayaran pokok dan bunga utang,
sehingga pendanaan dengan hutang
dianggap langkah yang tepat oleh
investor. Sehingga pendanaan melalui
hutang akan meningkatkan nilai
perusahaan dimata investor.

KESIMPULAN, KETERBATASAN
DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh dari profitabilitas
dan kebijakan hutang pada nilai
perusahaan. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah industri
otomotif dan property yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada periode
2010-2013.

Maka dapat dikemukakan beberapa
kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. ROA, ROE dan DER secara
bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap nilai
perusahaan pada industri
otomotif dan industri property.

2. Secara parsial variabel ROA
pada industri otomotif
berpengaruh positif tidak
signifikan sedangkan ROA
pada industri property
berpengaruh positif signifikan.

3. Secara parsial variabel ROE
pada industri otomotif
berpengaruh positif signifikan
sedangkan ROE pada industri
property berpengaruh negatif
tidak signifikan.
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4. Secara parsial variabel DER
berpengaruh negatif tidak
signifikan sedangkan pada
industri property berpengaruh
positif tidak signifikan.

Penelitian ini mempunyai
keterbatasan :(1) Penelitian ini hanya
menggunakan sampel pada sektor
industri otomotif dan property yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
sehingga hanya sedikit perusahaan
yang menjadi sampel. (2) Terdapat
variabel ROA pada perusahaan
otomotif yang mengalami
heteroskedastisitas dan DER pada
perusahaan property. (3) Rasio yang
digunakan dalam proksi kebijakan
hutang hanya satu rasio yaitu DER. (4)
Sampel yang relatif sedikit, sehingga
data regresi kurang bervariasi.

Berdasarkan pada hasil dan
keterbatasan penelitian, maka saran
yang dapat di berikan yaitu :
1. BagiManajemen Perusahaan

a. Bagi perusahaan sebaiknya
memperhatikan profitabilitas
dan kebijakan hutang karena
profitabilitas dan kebijakan
hutang ini berpengaruh cukup
besar dalam meningkatkan nilai
perusahaan.

2. Bagi Investor
a. Bagi investor sebaiknya

memperhatikan return on
assetperusahaan jika ingin
menanamkan dananya apakah
perusahaan tersebut
menggunakan asetnya dengan
baik atau tidak.

b. Bagi investor sebaiknya
memperhatikan return on
equity pada perusahaan apakah
perusahaan tersebut
memanfaatkan modal
perusahaannya dengan baik.

c. Bagi investor sebaiknya
memperhatikan penggunaan
dana yang dipakai dalam
perusahaan karena debt to
equity ratio berpengaruh
negatif tidak signifikan pada
industri otomotif dan positif
tidak signifikan pada industri
property.

3. BagiPenelitiSelanjutnya :
1. Peneliti selanjutnya sebaiknya

memperpanjang penelitian
sehingga sampel semakin
banyak agar data lebih
bervariatif.

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya
menggunakan rasio yang lebih
banyak lagi dalam proksi
variabel profitabilitas dan
kebijakan hutang.

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya
juga mempertimbangkan
variabel lain seperti variabel
makro (inflasi, tingkat suku
bunga, dll) yang dimungkinkan
dapat mempengaruhi nilai
perusahaan.
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