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ABSTRACT 

This Research Aims To Test The Effect Of Financial Leverage, Dividend 

Policy And Earning Per Share On Firm Value In Banking Companies Listed On 

The Indonesia Stock Exchange. The population in this study are banking 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2020. The sampling 

technique used purposive sampling technique and resulted in a sample of 5 

banking companies State-Owned Enterprises (BUMN). The data analysis 

technique used is multiple linear analysis method. Based on the results of the 

study, it shows that Financial Leverage and Dividend Policy have a significant 

effect on Firm Value, while Earning Per Share has no effect on Firm Value. 

Keywords: Financial Leverage, Dividend Policy, Earning Per Share and 

Company Value 

PENDAHULUAN 

Pada masa era sekarang ini 

banyak sekali pesaing bisnis di 

berbagai sektor lebih 

mengembangkan perusahaan untuk 

mencapai tujuan. Seperti halnya 

perusahaan go public yang sudah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tentunya mereka memiliki 

tujuan untuk memperoleh dana yang 

akan digunakan untuk perluasan 

usaha (ekspansi) atau diversifikasi 

usaha dan memperbaiki struktur 

modal perusahaan. Dengan 

melepaskan saham, tentunya 

perusahaan akan memperoleh 

keuntungan untuk meningkatkan 

Nilai Perusahaan. Nilai perusahaan 

yang tinggi dapat membuat 

kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi, itulah kenapa nilai perusahaan 

sangat penting. Semua perusahaan 

berdiri dengan tujuan untuk 

memaksimumkan kekayaan dan 

pemilik perusahaan atau juga 

pemegang saham. Tujuan ini dapat 

diraih dengan meningkatkan nilai 

perusahaan. Sehingga banyak 

penelitian yang meneliti mengenai 

nilai perusahaan. 

Berkembangnya pasar modal di 

Indonesia semakin menjadikan 

pilihan yang menarik bagi para calon 

investor. Dimana pasar modal itu 

sendiri merupakan tempat 

bertemunya pihak yang memiliki 

dana dan pihak yang membutuhkan 

dana. Pasar modal adalah pembentuk 

harga saham dimana supply dan 

demand dari sebuah instrumen 

keuangan mempengaruhi harga 

sekuritas tersebut. Sebelum 

melakukan keputusan investasi, 

investor membutuhkan informasi 
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mengenai penilaian saham dan 

kondisi perusahaan. Informasi 

tersebut dapat diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan yang diterbitkan 

oleh perusahaan.  Dalam laporan 

keuangan, cerminan nilai perusahaan 

adalah Price to Book Value (PBV). 

Price to Book Value (PBV) adalah 

ukuran yang memiliki fungsi untuk 

melihat apakah saham disuatu 

perusahaan dapat dikatakan mahal 

atau murah. Jika harga saham lebih 

tinggi dari nilai buku perusahaan, 

maka nilai PBV akan meningkat 

sehingga perusahaan semakin 

bernilai tinggi di pasar keuangan. 

Dengan demikian, nilai PBV dapat 

dijadikan strategi investasi bagi calon 

investor.  

Rata-rata Price to Book Value 

(PBV) pada perusahaan 

perbankan 

yang terdaftar di BEI 

Periode 2011-2020 

TAHUN PBV 

2011 1.80 

2012 1.65 

2013 1.61 

2014 1.45 

2015 1.35 

2016 1.45 

2017 1.70 

2018 1.95 

2019 1.74 

2020 1.61 

Sumber: www.web.idx.id 

Dari Tabel 1.1 di atas diketahui 

bahwa rata-rata dari PBV dari 

perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

memiliki nilai PBV menurun setiap 

tahun. Hal ini dapat mengakibatkan 

penurunan kepercayaan investor 

pada perusahaan. Meskipun nilai 

tersebut tidak jatuh terlalu jauh, 

namun jika hal tersebut terjadi secara 

terus menerus maka akan menjadi 

penyebab kerugian perusahaan. 

Fenomena yang terjadi pada 

tahun 2020 mengenai penurunan 

nilai perusahaan yang dapat dilihat 

dari laporan keuangan tahunan. Hal 

ini terjadi di beberapa bank yang 

cukup terkenal di mata masyarakat 

khususnya bank pelat merah atau 

bank Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Masuknya wabah Covid-

19 membuat beberapa perusahaan di 

berbagai sektor mengalami 

keterpurukan khususnya di sektor 

perbankan. Direktur Investasi Saran 

mandiri Hans Kwe menyatakan 

bahwa penurunan harga saham 

terjadi di Indonesia dikarena 

melemahnya pasar modal di Eropa 

akibat wabah Covid-19 sehingga 

berdampak langsung terhadap pasar 

modal di Indonesia. Kondisi ini 

tercermin dari laporan keuangan oleh 

sejumlah Bank BUMN.  

Fenomena pertama pada 

penelitian ini dapat dilihat dari harga 

saham, semenjak terpaparnya wabah 

Covid-19 di Indonesia menyebabkan 

pasar modal melemah sehingga 

berdampak langsung pada harga 

saham perusahaan, khususnya 

perusahaan di sektor perbankan. 

Harga saham PT. Bank Negara 

Indonesia pada tahun 2020 menurun 

harga saham di tutup dengan harga 

6.175 atau turun sekitar 22% 

sedangkan pada tahun sebelumnya 

harga saham bank ini ditutup dengan 

harga cukup tinggi yakni sebesar 

7.850.  Sementara PT. Bank Rakyat 

Indonesia harga sahamnya di tutup 

dengan harga 4.170 atau turun sekitar 

5% dari pada tahun 2019 yakni 

sebesar 4.400, penurunan harga 
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saham pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia terkoreksi lebih kecil 

dibanding bank lainnya. PT. Bank 

Mandiri tahun 2019 harga sahamnya 

di tutup dengan harga 7.675 

sementara tahun 2020 harga saham 

PT. Bank Mandiri di tutup dengan 

harga sebesar 6.325 dimana terjadi 

penurunan sebesar 17% 

dibandingkan tahun 2019. Sedangkan 

bank BUMN yang terakhir adalah 

PT. Bank Tabungan Negara dimana 

harga saham pada tahun 2020 di 

tutup dengan harga 1.725 atau turun 

sebesar 18%, harga penutupan saham 

pada tahun 2020 lebih rendah 

dibandingkan tahun 2019, dimana 

harga saham waktu itu di tutup 

dengan harga 2.120. Terjadinya 

penurunan harga saham pada 

kelompok bank BUMN ini 

menyebabkan pengaruh penilaian 

yang kurang baik para stakeholder 

terhadap kinerja saham perusahaan. 

Jika dilihat dari laporan keuangan 

tahun sebelumnya harga saham bank 

milik BUMN ini lumayan tinggi 

dibandingkan harga saham di tahun 

2020. 

Fenomena yang kedua tahun 

2020, dapat dilihat dari laba bersih 

yang diperoleh oleh bank pelat 

merah. Laba bersih PT. Bank Negera 

Indonesia jatuh cukup dalam menjadi 

3,28 triliun atau turun sekitar 78,7%  

dibandingkan tahun 2019 sebesar 

15,38 triliun. Sementara pada PT. 

Bank Republik Indonesia laba bersih 

yang diperoleh pada tahun 2020 

terkikis hampir setengah yakni 

45,8% atau sekitar 16,66 triliun 

dibandingakan tahun 2019 sebesar 

34,41 triliun. Namun berbeda dari 

kedua bank tersebut di atas PT. Bank 

Mandiri memperoleh laba bersih 

tahun 2020 terkoreksi lebih kecil 

dibandingkan kedua bank di atas 

yakni 37,71% atau sekitar 17,71 

triliun sedangkan pada tahun 2019 

laba bersih yang diperoleh sebesar 

27,48 triliun. Untuk bank selanjutnya 

ialah bank BTN dimana dilihat dari 

laporan keuangan bank tersebut pada 

tahun 2020 memperoleh laba bersih 

sebesar 1,6 triliun meningkat lebih 

banyak dibandingkan laba bersih 

tahun 2019 sebesar 209 milyar. Dari 

semua sektor yang melemah, 

pelemahan tertinggi terjadi pada 

sektor perbankan. Peristiwa ini akan 

membuat keraguan pada pemegang 

saham terhadap perusahaan, dimana 

pemegang saham akan beranggapan 

bahwa return yang mereka terima 

akan semakin kecil. Maka 

diharapkan pada tahun berikutnya 

semua perusahaan yang terdampak 

dapat menangani krisis yang terjadi 

pada tahun 2020. 

Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh (Karmudiandri, A. 

dan Chandra, 2021) dan  (Hauteas, 

2019) Tujuan peneliti melakukan 

penelitian ini adalah untuk menguji 

secara empiris apakah financial 

leverage, kebijakan dIviden dan 

earning per share berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Faktor penentu keputusan 

investasi yang sering digunakan oleh 

investor adalah Financial Leverge. 

Penelitian (Karmudiandri, A. dan 

Chandra, 2021) menunjukkan bahwa 

financial leverage berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil yang berlawanan didapatkan 

oleh (Damaianti, 2020) memperoleh 

hasil bahwa financial leverage 

mempunyai pengaruh yang negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dilihat dari hasil beberapa peneliti 
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terdahulu, terdapat pengaruh yang 

berbeda antara financial leverge 

terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini 

membuat peneliti sekarang semakin 

penasaran untuk meneliti kembali 

apakah hasil yang di dapatkan pada 

penelitian sebelumnya dapa 

dibuktikan  kembali oleh peneliti 

sekarang. 

Faktor lainnya adalah Kebijakan 

Dividen. (Karmudiandri, A dan 

Chandra, 2021) memperoleh hasil 

bahwa Kebijakan Dividen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. Sedangkan 

penelitian (Suwarti, 2019)  dan 

(Safitri Sitorus, 2020)  

mengungkapkan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Adanya pengaruh 

dari kebijakan dividen (dividend 

police) terhadap Nilai Perusahaan 

dengan hasil yang positif signifikan 

menjelaskan bahwa perusahaan 

dengan kebijakan yang sesuai dengan 

keinginan para pemegang saham 

akan memiliki nilai yang tinggi, 

 Penelitian (Safitri Sitorus, 2020) 

dan (Neni, 2019) mengungkapkan 

bahwa EPS berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan berarti 

bahwa perusahaan dengan EPS tinggi 

akan memberikan nilai yang tinggi 

pula.  

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif dan data sekunder. 

(Sugiyono, 2017:153) menyatakan 

bahwa metode kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain 

penelitian kuantitaif merupakan 

penelitian yang sistematis terhadap 

fenomena, serta untuk mengetahui 

kausalitas antara hubungannya. 

Tujuan penelitian kuantitatif adalah 

untuk mengetahui atau 

mengembangkan suatu fenomena 

dengan menggunakan model 

matematis serta teori atau hipotesis 

yang berkaitan dengan fenomena 

penelitian.   

Pengertian deskriptif menurut 

(Sugiyono, 2017:154) merupakan 

suatu rumusan masalah yang 

berkenaan dengan pertanyaan 

terhadap keberadaan variabel 

mandiri, baik hanya pada satu 

variabel atau lebih (variabel yang 

berdiri sendiri).  

Tujuan metode deskriptif untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai 

variabel atau lebih dengan cara 

mengamati dengan lebih spesifik 

untuk meperoleh data sesuai dengan 

tujuan penelitian, serta dapat diolah, 

dianalisis dan diproses lebih lanjut 

berdasarkan teori yang dipelajari 

sehingga hasil dari data tersebut 

dapat ditarik kesimpulan. Pada 

penelitian ini, pendekatan deskriptif 

digunakan untuk menguraikan dan 

menganalisa tentang Financial 

Leverage¸ Kebijakan Dividen dan 

Earning Per Share terhadap Nilai 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011 hingga 2020. 

Data sekunder menurut 

(Sugiyono, 2017:156) merupakan 

sumber data yang tidak langsung 
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memberikan data kepada pengumpul 

data. Data sekunder biasanya dapat 

berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah disusun dan 

dipublikasikan atau tidak 

dipublikasikan. Pada penelitian ini 

data sekunder yang digunakan 

merupakan data yang telah 

diterbitkan seperti laporan keuangan 

tahunan perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2011 hingga 2020. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini hasil dan 

pembahasan peneitian mengenai 

DFL, DPR, EPS dan PBV 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 2011-2020 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan 

untuk mengetahui gambaran data 

melalui tabel, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, perhitungan 

modus, median, mean, perhitungan 

desil, persentil, perhitungan 

penyebaran data melalui perhitungan 

rata-rata, standar deviasi dan 

perhitungan persentase atau deskripsi 

dari variabel yang diteliti. 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Deskriptif Nilai Perusahaan 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 50 .26 3.35 1.4426 .72236 

Valid N 

(listwise) 

50 

        

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel diatas dapat 

dilihat bahawa jumlah N yang valid 

sebesar 50. Dimana dari 50 data 

sampel Nilai Perusahaan (Y) atau 

PBV diperoleh nilai minimum 

sebesar 0.26 hal ini disebabkan oleh 

harga pasar saham Bank BRI Syariah 

tahun 2019 hal ini lebih kecil 

dibandingkan Nilai Buku Saham 

sehingga berdampak pada Nilai 

Perusahaan. Selanjutnya Nilai 

maximum diperoleh hasil sebesar 

3.35 yang dimiliki oleh Bank BRI 

pada tahun 2011 hal ini disebabkan 

tingginya harga pasar saham di pasar 

modal dari pada Nilai Buku Saham. 

Sedangkan untuk nilai mean 

diperoleh 1.4426 dari hasil tersebut 

dapat menunjukkan bahwa setiap 

modal yang diperoleh dengan 

melepaskan saham dipasar modal 

dengan harga yang tinggi dapat 

meningkatkan nilai perusahaan 

dengan rata-rata yang berkisar 

sebesar 1.4426. Disamping itu nilai 

mean lebih besar dari standar deviasi 

0.72236 yang artinya penyimpangan 

data yang terjadi rendah sehingga 

penyebaran nilainya merata. 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Deskriptif Financial Leverage 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DFL 50 .96 1.05 .9944 .05369 
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Valid N 

(listwise) 

50 

        

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Financial Leverage (X1) atau 

DFL jumlah N yang valid sebesar 50. 

Dimana dari 50 data sampel 

diperoleh nilai minimum sebesar 0.96 

yang artinya bunga atau beban tetap 

yang ditanggung oleh Bank BTN 

masih terbilang kecil, sehingga jika 

disimpulkan bank ini tidak 

terperangkap pada beban atau bunga 

yang ekstrem. Sementara nilai 

maximum 1.05 sampel tertinggi ini 

dimiliki oleh Bank BRI Syariah pada 

tahun 2016 dan 2019 yang jika 

disimpulkan bank ini juga tidak 

terperangkap pada beban tetap yang 

ekstrem karena beban atau bunga 

yang dibayarkan tidak melibihi dari 

laba bersih yang diperoleh. 

Sementara nilai mean diperoleh 

sebesar 0.9944 lebih besar dari nilai 

standar deviasi 0.05369 yang artinya 

penyimpangan data yang terjadi pada 

penelitian ini juga rendah sehingga 

penyebaran nilainya merata. 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Deskriptif Kebijakan Dividen 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPR 50 0 60 23.38 13.693 

Valid N 

(listwise) 

50 

        

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Kebijakan Dividen (X2) atau 

DPR jumlah N yang valid sebesar 

50. Dimana dari 50 data sampel 

diperoleh nilai minimum sebesar 0 

pada BNI Syariah, BRI syariah dan 

Mandiri Syariah yang artinya tidak 

ada dividen yang dibagikan  atau 

persentase dividen dari laba bersih 

sangat kecil sehingga kebijakan 

dividen pada tahun itu diperoleh nilai 

sebesar 0%. Sedangkan nilai 

maximum 60 yang artinya dividen 

yang dibagikan oleh Bank BRI pada 

tahun 2020 sangat tinggi, sehingga 

kebijakan dividen sangat tinggi yakni 

sebesar 60% dari laba bersih yang 

diperoleh. sementara pada periode 

yang sama nilai mean diperoleh 

23.380 lebih besar dari standar 

deviasi 13.693 yang artinya 

penyimpangan data yang terjadi pada 

penelitian ini juga rendah sehingga 

penyebaran nilainya merata. 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Deskriptif Earning Per Share 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EPS 50 98 1281 496.46 306.285 

Valid N  50         

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Earning Per Share (X3) atau EPS 

merupakah variabel independen 

terakhir dari penelitian ini, jumlah N 

yang valid sebesar 50. Dimana dari 
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50 data sampel diperoleh nilai 

minimum sebesar 98 pada Bank 

Mandiri tahun 2012 yang artinya 

laba bersih yang diperoleh saat itu 

kecil sehingga pada saat menghitung 

besaran EPS dengan membagikan 

laba bersih yang diperoleh dengan 

saham yang beredar didapat nilai 

EPS juga rendah atau mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 

sebelumnya. Sedangkan nilai 

maximum 1281 yang artinya 

keuntungan pemegang saham atau 

EPS yang diperoleh pada bank BRI 

Syariah tahun 2018 sangat tinggi hal 

ini dikarenakan laba bersih yang 

diperoleh pada tahun itu juga tinggi, 

sehingga didapat nilai EPS pada 

tahun itu juga sangat tinggi. 

Sementara pada periode yang sama 

nilai mean diperoleh 496.460 lebih 

besar dari standar deviasi 306.285 

yang artinya penyimpangan data 

yang terjadi juga rendah sehingga 

penyebaran nilainya merata. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik yang pertama 

adalah Uji Normalitas Menurut 

(Ghozali, 2018:88) Uji Normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan 

One sample kolmogorov smirnov 

test. Dasar pengambilan 

keputusannya ialah apabila 

mempunyai nilai asymp Sig (2-

tailed) > 0,05 maka data berdistribusi 

normal demikian sebaliknya bila 

signifikan hitung 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized Residual  

N 50 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .54928774 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .098 

Positive .098 

Negative -.055 

Test Statistic .098 

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

 

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Berdasarkan hasil uji normalitas 

pada Tabel 4.2 diatas dapat dilihat 

nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 

0,200 atau sama dengan 0,200 > 0,05 

yang artinya data berdistribusi 

normal. 

Uji Asumsi Klasik yang kedua 

adalah Uji Heterokedastisitas dimana 

(Ghozali, 2018:90) menyatakan uji 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

akan terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika tetap 

maka disebut homoskedasitas dan 

jika berbeda disebut 
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Heteroskedasitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homosdeskedasitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Apabila diperoleh nilai Sig > 0,05 

maka dalam model regresi tidak 

terjadi heteroskedasitas. Sebaliknya 

apabila diperoleh nilai Sig < 0,05 

maka dalam model regresi terjadi 

heteroskedasitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.938 1.028 

  

1.885 .066 

DFL -1.743 .992 -.260 -1.758 .085 

DPR .003 .004 .130 .966 .339 

EPS .000 .000 .217 1.469 .149 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

 

Dapat dilihat dari Tabel 4.3 

diatas, diperoleh hasil Sig dari 

masing-masing variabel lebih besar 

dari 0.05 atau sama dengan nilai Sig 

> 0.05 yang artinya model regresi ini 

tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas. 

Uji Asumsi Klasik terakhir 

adalah Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas 

(Indenpenden). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen 

(Ghozali, 2018:95). Model regresi 

yang bebas dari multikolnearitas 

adalah model yang memiliki nilai 

tolerance ≥ 0,10 atau jika nilai 

variance inflation factor (VIF) ≤ 10 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multtikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 DFL .823 1.216 

DPR .996 1.004 

EPS .822 1.217 

a. Dependent Variable: PBV 

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.4. diatas 

dapat diketahui bahwa antar variabel 

bebas tidak terjadi Multikolinearitas, 

dilihat dari hasil tolerance dari setiap 

variabel > 0.10 dan hasil perhitungan 

variance inflation factor (VIF) setiap 
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variabel < 10. Dimana dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam model 

regresi ini tidak terdapat 

Multikolinearitas. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut (Ghozali, 2018:97) 

Analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur seberapa kuat hubungan 

variabel atau lebih, serta 

menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel 

independen. Analisis ini digunakan 

karena ingin mengetahui koefisien-

koefisien regresi serta signifikansi 

sehingga dapat digunakan dalam 

menjawab hipotesis. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 

4.236 1.724 

  

2.457 .018 

DFL -3.542 1.663 -.263 -2.130 .039 

DPR .032 .006 .608 5.416 .000 

EPS -4.36E-05 .000 -.019 -.150 .882 

a. Dependent Variable: PBV 

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas 

diperoleh persamaan sebagi berikut: 

Y= 4.236 – (-3.5421) + (0.0322) + (- 

0.00043) + e 

Dilihat dari persamaan diatas 

maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil regresi linear 

berganda diatas diperoleh hasil 

constant sebesar 4.236, yang 

artinya apabila variabel bebas 

Financial Leverage, Kebijakan 

Dividen dan Earning Per Share 

dianggap konstan maka dapat 

diprediksi Nilai Perusahaan 

sebesar 4.236. 

2. Variabel Financial Leverage 

pada model regresi linear 

berganda diperoleh hasil 

coeficient sebesar -3.542, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap 

penambahan atau kenaikan 1% 

nilai Financial Leverage  akan 

mengurangi nilai perusahaan 

sebesar -5.542. 

3. Variabel Kebijakan Dividen 

pada model regresi linear 

berganda diperoleh hasil 

coeficient sebesar 0.032, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap 

penambahan atau kenaikan 1% 

Kebijakan Dividen akan 

menigkatkan Nilai Perusahaan 

sebesar 0.032. 

4. Variabel Earning Per Share 

pada model regresi linear 

berganda diperoleh hasil 

coeficient -0.00004, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap 

penambahan atau kenaikan 1% 

nilai Earning Per Share akan 

mengurangi nilai perusahaan 

sebesar -0.00004. 



 

10 
 

Uji Hipotesis 

Uji statistik F merupakan uji 

yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap variabel 

dependen. Uji F dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan antara 

nilai probabilitas signifikan > 0,05, 

maka tidak ada pengaruh signifikan 

atau H0 diterima dan Ha ditolak dan 

jika probabilitas signifikan < 0,05, 

maka ada pengaruh signifikan atau 

H0 ditolak dan Ha diterima. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 10.784 3 3.595 11.185 .000
b
 

Residual 14.784 46 .321     

Total 25.569 49       

a. Dependent Variable: PBV 

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas 

dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 

11.185 dengan Sig 0.000 lebih kecil 

dari 0.05 atau sama dengan 0.000 < 

0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen 

(Financial Leverage, Kebijakan 

Dividen dan Earning Per Share) 

berpengaruh terhadap Variabel 

Dependen (Nilai Perusahaan). 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada 

intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel 

dependen terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-

variabel indenpenden memberikan 

hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .649
a
 .422 .384 .56692 

a. Predictors: (Constant), EPS, DPR, DFL 

b. Dependent Variable: PBV 

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas 

hasil atau nilai Adjusted R Square 

(R
2
) 0.384. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel dependen (Nilai 

Perusahaan) dapat dipengaruhi atau 

dapat dijelaskan oleh variabel 

independen (Financial Leverage, 

Kebijakan Dividen dan Earning Per 

Share) sebesar 38.4% sementara 

61.6% dapat dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. 

Uji t digunakan pada dasarnya 

untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual atau 

parsial berpengaruh terhadap variasi 
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variabel dependen. Apabila nilai Sig 

t < 0,05 maka Ha diterima, 

sedangkan jika nilai Sig t  > 0,05 

maka Ha ditolak (Ghozali, 

2018:103). 

Tabel 4.13 

Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 

4.236 1.724 

  

2.457 .018 

DFL -3.542 1.663 -.263 -2.130 .039 

DPR .032 .006 .608 5.416 .000 

EPS -4.36E-05 .000 -.019 -.150 .882 

a. Dependent Variable: PBV 

Sumber: data SPSS diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas 

dapat disimpulkan hasil dari 

penelitian untuk uji t adalah sebagai 

berikut: 

a. Financial Leverage (X1) atau 

DFL memiliki nilai t sebesar -

2.130 dengan Sig 0.039 atau 

sama dengan 0.039 < 0.05, 

maka Ha diterima. Dimana 

jika ditarik kesimpulan 

Financial Leverage 

berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

b. Kebijakan Dividen (X2) atau 

DPR memiliki nilai t sebesar 

5.416 dengan Sig 0.000 atau 

sama dengan 0.000 < 0.05, Ha 

diterima. Dimana jika ditarik 

kesimpulan Kebijakan 

Dividen berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

c. Earning Per Share (X3) atau 

EPS memiliki nilai t sebesar -

0.15 dengan Sig 0.882 atau 

sama dengan 0.882 > 0.05, Ha 

ditolak. Dimana jika ditarik 

kesimpulan Earning Per 

Share tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Pembahasan 

1. Pengaruh Financial Leverage 

terhadap Nilai perusahaan  

 (Lestari & Nuzula, 2017:89) 

menyatakan bahwa Finacial leverage 

dapat menunjukkan proporsi yang 

atas penggunaan utang untuk 

membiayai investasi perusahaan. 

Semakin rendah leverage factor 

maka semakin rendah risiko yang 

dihadapi perusahaan apabila kondisi 

ekonomi merosot. Teori yang 

menyatakan bahwa Finacial leverage 

dapat menunjukkan proporsi yang 

atas penggunaan utang untuk 

membiayai investasi perusahaan. 

Semakin rendah leverage factor 

maka semakin rendah risiko yang 

dihadapi perusahaan apabila kondisi 

ekonomi merosot.  

Hasil uji hipotesis mengenai 

variabel Financial Leverage 

menunjukkan nilai signifikan t 

sebesar 0.039 atau sama dengan 

0.039 lebih kecil dari 0.05, yang 
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artinya Financial Leverage 

berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. Hal ini disebakan karena 

informasi mengenai ratio DFL yang 

disajikan pada laporan keuangan 

perusahaan perbankan BUMN ini 

masih diposisi batas wajar sehingga 

beban tetap yang ditanggung oleh 

perusahaan tidak lebih besar 

dibandingkan laba bersih yang 

diperoleh selain itu informasi 

mengenai DFL ini juga dapat 

berdampak pada keputusan calon 

investor sebagai pengambilan 

keputusan yang baik. Karena 

biasanya calon investor akan 

memperhatikan besaran Financial 

Leverage sebelum melakukan 

investasi atau pembelian saham pada 

suatu perusahaan, semakin besar 

minat investor pada saham 

perusahaan maka harga saham akan 

tinggi, sehingga hal ini akan 

berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Hasil pada penelitian ini di 

dukung oleh penelitin yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu 

(Karmudiandri, Arwina dan Chandra, 

2021), (Haslinda, dkk 2019) dan 

(Gharaibeh, dkk 2017) yang 

menyatakan bahwa Financial 

Leverage berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Pengaruh Kebijakan Dividen 

terhadap Nilai Perusahaan  

Menurut (Muhardi, 2018:102) 

Kebijakan Dividen merupakan 

kebijakan yang dilakukan dengan 

pengeluaran biaya yang cukup 

mahal, karena perusahaan harus 

menyediakan dana dalam jumlah 

besar untuk keperluan pembayaran 

dividen. Kebijakan dividen dapat 

dihubungkan dengan nilai 

perusahaan. Teori yaang menyatakan 

bahwa kebijakan dividen merupakan 

salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Hasil uji hipotesis mengenai 

variabel Kebijakan Dividen 

menujukkan nilai signifikan t sebesar 

0.000 atau sama dengan 0.000 lebih 

kecil dari 0.05, yang artinya 

Kebijakan Dividen berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini 

disebabkan oleh kebijakan dividen 

yang dibagikan perusahaan 

perbankan BUMN sangat tinggi 

dapat dilihat dari hasil tabulasi data, 

yang menunjukkan nilai kebijakan 

dividen tertinggi sebesar 60%. 

Semakin besar dividen yang 

dibagikan kepada para pemegang 

saham maka akan berdampak pada 

penilaian investor yang akan menilai 

bahwa perusahaan memiliki kinerja 

yang baik.  

Hasil pada penelitian ini di 

dukung oleh penelitin yang 

dilakukan oleh (Suwarti, dkk 2019), 

(Gharaibeh, dkk 2017) dan (Areghan, 

dkk 2020) yang menyatakan bahwa 

Kebijakan Dividen Berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Pengaruh Earning Per Share  

terhadap Nilai Perusahaan  

Laba perlembar saham atau 

Earning Per Share (EPS) merupakan 

rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham 

(Kasmir, 2016:97). Earning Per 

Share (EPS) adalah informasi 

mendasar yang dianggap paling 

berperan dalam keputusan investasi 

para investor, karena Earning Per 

Share (EPS) dapat menggambarkan 

prospek penerimaan yang akan 

diterima oleh investor di masa 

mendatangnya. 
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Hasil uji hipotesis mengenai 

variabel terakhir yaitu Earning Per 

Share menunjukkan nilai signifikan t 

sebesar 0.882 atau sama dengan 

0.882 lebih besar dari pada 0.05, 

yang artinya  Earning Per Share 

tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. Hal ini disebabkan 

adanya kenaikan dan penurunan yang 

tidak konsisten setiap tahunnya pada 

perusahaan perbankan BUMN, dapat 

dilihat dari tabulasi data bahwa nilai 

terkecil dari EPS sebesar 98 jika 

dibandingkan dengan nilai 

terbesarnya 1281 memiliki selisih 

yang sangat jauh. Seperti yang sudah 

dijelaskan bahwa Earning Per Share 

(EPS) dapat menggambarkan 

prospek penerimaan yang akan 

diterima oleh investor di masa 

mendatangnya. Semakin kecil nilai 

EPS yang diperoleh akan berdampak 

langsung terhadap Nilai Perusahaan.  

Hasil pada penelitian ini  tidak 

dukung oleh penelitin yang 

dilakukan oleh (Sanjaya, R 2019) 

yang menyatakan bahwa Earning 

Per Share berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan, namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Hizkia T, dkk 2018) dimana hasil 

pada penelitian ini membuktikan 

kembali bahwa Earning Per Share 

tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan.   

SIMPULAN 

Adapun penelitian yang 

dilakukan bertujuan guna menguji 

adanya Pengaruh Financial 

Leverage, Kebijakan Dividen Dan 

Earning Per Share Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia. Pendekatan yang 

digunakan pada penelitian yang 

dilakukan ialah pendekatan 

kuantitatif. Adapun jenis data yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu 

data sekunder yang proses 

pengumpulan datanya menggunakan 

teknik dokumentasi yang diperoleh 

dari website Bursa Efek Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel yaitu metode 

pusposive sampling. Sampel pada 

penelitian ini yaitu Bank Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) 

dengan periode penelitian tahun 

2011-2020, jumlah sampel yang 

digunakan yaitu sebanyak 5 sampel 

penelitian. Dan data sebanyak 50. 

Berdasarkan hasil analasis, pengujian 

hipotesis, pembahasan, dan adapun 

temuan penelitian terdahulu sehingga 

dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji normalitas 

dapat menunjukkan bahwa 

penelitian data yang terbebas 

dari bias sehingga dapat 

dikatakan bahwa data 

berdistribusi secara normal 

dengan nilai yang signifikan dan 

Kolmogorov-smirnov 0,200 

lebih dari 0,05. 

2. Berdasarkan hasil uji F dapat 

menunjukkan bahwa model fit 

dari persamaan regresi Financial 

Leverage, Kebijakan Dividen 

dan Earning Per Share terhadap 

Nilai Perusahaan dikarenakan 

nilai signifikannya sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05.  

3. Terdapat hasil uji t yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan hasil uji t 

pertama yang menunjukkan 

bahwa Financial Leverage 

(X1) atau DFL berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan, sehingga H1 

diterima, yang berarti 
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peningkatan atau penurunan 

Financial Leverage 

berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

b. Berdasarkan hasil uji t yang 

kedua menunjukkan bahwa 

Kebijakan Dividen (X2) atau 

DPR berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan, 

sehingga H2 diterima, yang 

berarti peningkatan atau 

penurunan Kebijakan 

Dividen berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan. 

c. Berdasarkan hasil uji t yang 

ketiga menunjukkan bahwa 

Earning Per Share (X3) atau 

EPS tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan, sehingga H3 

ditolak, yang berarti 

peningkatan atau penurunan 

Earning Per Share tidak 

berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 
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