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ABSTRAK 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor fundamental yang 

diproksikan dengan variabel WCTO, ROE, DER, DPR, Sales Growth, dan 

pengaruh faktor teknikal yang diproksikan dengan Beta terhadap nilai perusahaan 

yang dinyatakan dengan PBV. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dan didapat 36 perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji 

koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji pengaruh simultan pada 

level of significance kurang dari 5%, serta uji standardized coefficients beta untuk 

mengetahui variabel independen yang berpengaruh paling dominan terhadap 

variabel dependen. 

Hasil analisis menunjukan rata-rata masing-masing faktor fundamental 

WCTO, ROE, DER, DPR, dan Sales Growth, serta Beta berpengaruh secara 

simultan terhadap rata-rata PBV dengan R
2
 64,6%. Pengujian secara parsial 

menunjukan bahwa rata-rata ROE dan rata-rata Sales Growth berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap rata-rata PBV sedangkan rata-rata masing-masing  

variabel lainnya yaitu WCTO, DER, DPR, dan Beta tidak berpengaruh terhadap 

rata-rata PBV. Berdasarkan uji standardized coefficients beta, rata-rata ROE 

berpengaruh dominan terhadap rata-rata PBV diantara variabel independen 

lainnya. 

 

Kata kunci: Working Capital Turn Over  (WCTO), Debt Equity Ratio (DER), 

Return on Equty (ROE), Dividen Payout Ratio (DPR), Sales Growth 

dan Beta, serta Price to Book Value (PBV). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha semakin pesat seiring dengan era globalisasi. 

Perusahaan baru di dalam bebagai sektor industri yang saling bermunculan, 

sehingga mendorong perusahaan untuk lebih efisien dan lebih selektif dalam 

beroperasi sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai laba yang tinggi dalam 

jangka panjang bisa terwujud. Industri manufaktur merupakan salah satu sektor 

industri yang mengalami perkembangan pesat. Begitu besarnya sumbangsi atau 

peran sentral dari industri manufaktur, menjadi tahapan  perkembangan ekonomi 

yang dianggap penting untuk dapat mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia.   

Berdasarkan  kutipan  dalam majalah Media Industri, Januari 2013, 

Menteri Perindustrian  MS Hidayat memaparkan, tahun 2012, industri manufaktur 

nasional mencapai pertumbuhan sebesar 6,40%. Angka itu, lebih tinggi 

dibandingkan pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2012 yang sebesar 6,23%. 

Cabang-cabang industri yang mengalami pertumbuhan tinggi dinikmati oleh 

sektor pupuk, kimia, dan bahan dari karet dengan 10,25%, sektor semen dan 

barang galian bukan logam dengan 7,85%, sektor makanan, minuman, dan 

tembakau yang 7,74%, serta sektor alat angkut, mesin, dan peralatan sebesar 

6,94%. Pertumbuhan industri manufaktur ditopang oleh tingginya investasi di 

sektor industri dan konsumsi di dalam negeri. Sektor ini berkontribusi hingga 
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20,85% terhadap PDB nasional. Sementara itu, ekspor produk manufaktur selama 

Januari-November 2012 berkontribusi hingga 60,02%.  

Pertumbuhan sektor industri manufaktur sebagai katalis utama dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional memperkuat pasar domestik, arah 

pembangunan nasional perlu direposisi agar lebih fokus ke industri manufaktur. 

Dengan kata lain sektor industri manufaktur muncul menjadi penyumbang nilai 

tambah yang dominan. 

Prospek Industri manufaktur yang baik ini menjadi alasan Industri 

manufaktur menjadi  salah satu primary sector di Bursa Efek Indonesia,  sehingga 

industri ini lebih mencerminkan keadaan pasar. Banyak investor lebih tertarik 

menginvestasikan dananya pada perusahaan industri manufaktur karena harga 

saham perusahaan industri manufaktur meningkat setiap tahun. 

Ketika investor akan melakukan investasi di suatu perusahaan, hal pertama 

kali yang dilakukan adalah melihat dan menganalisis seperti apa kondisi 

perusahaan terlebih dahulu agar dapat diketahui apakah investasi tersebut dapat 

memberikan  keuntungan yang diharapkan. Penilaian terkait kondisi dan kinerja 

perusahaan menginterprestasikan  nilai perusahaan tersebut. Memaksimalkan  

nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Hal tersebut seiring 

dengan tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm adalah untuk 

memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan (value of the firm) (Salvatore, 

2005). Nilai perusahaan juga menunjukan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang, serta mencerminkan asset yang dimiliki oleh perusahaan.  
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Nilai perusahaan menjadi salah satu dasar yang penting dalam 

pengambilan keputusan investasi. Para investor sering kali menilai suatu 

perusahaan dengan melihat nilai saham perusahaan.  Penilaian terhadap nilai 

saham perusahaan terdapat tiga jenis penilaian penting. Penilaian tersebut adalah 

penilaian  atas nilai buku (book value), nilai pasar (market value) dan nilai 

intrinsik (intrinsic value) (Jogiyanto, 2003:88). Nilai buku merupakan nilai saham 

menurut pembukuan emiten. Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di 

pasar saham dan nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari saham. Investor perlu 

mengetahui dan memahami ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam 

pengambilan keputusan investasi saham karena dapat membantu investor untuk 

mengetahui saham mana yang mempunyai prospek baik dan memiliki nilai yang 

wajar.   

Salah satu pendekatan dalam menentukan nilai intrinsik saham adalah 

dengan Price to Book Value (PBV). PBV atau rasio harga per nilai buku 

merupakan hubungan antara harga pasar saham dengan nilai buku per lembar 

saham (Jones, 2000:274). Price to book value merupakan pembagian nilai pasar 

saham dengan nilai buku per lembar saham. PBV atau rasio harga per nilai buku 

merupakan hubungan antara harga pasar saham dengan nilai buku per lembar 

saham. Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada 

manajemen dan organisasi sebagai perusahaan yang terus tumbuh.  

Nilai perusahaan dapat diproksikan dengan Price to Book Value (PBV) 

menurut Husnan (2005). PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan 

mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. Semakin tinggi rasio PBV dapat diartikan semakin berhasil 
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perusahaan menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham selaras dengan 

menciptakan nilai perusahaan yang lebih baik. 

Wirawati (2008) mengemukakan PBV merupakan rasio untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar 

keuangan kepada manajemen dan organisasi sebagai perusahaan yang terus 

tumbuh. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu 

menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. Semakin tinggi rasio PBV dapat diartikan semakin berhasil 

perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. 

Ada dua informasi yang diperlukan investor di pasar modal dalam 

kebijakan  mengambil keputusan  inventasi. Informasi tersebut adalah mengenai 

faktor fundamental dan faktor teknikal.  Faktor  fundamental diperoleh dari 

kondisi intern perusahaan, dan informasi yang bersifat teknikal diperolah dari luar 

perusahaan, seperti ekonomi, politik, finansial dan faktor lainnya Menurut 

Jogiyanto (2003:88), ada dua macam  analisis dari suatu saham yaitu analisis 

fundamental (fundamental analysis) atau analisis perusahaan (company analysis) 

dan analisis teknikal (technical analysis).  

Analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, 

mengenai efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai sasarannya (Stoner 

dan Freeman, 1995). Dalam menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan 

rasio keuangan yang terbagi dalam empat kelompok, yaitu rasio likuiditas, 

aktivitas, hutang dan profitabilitas (Gitman, 2005). Dengan analisis tersebut para 

analis dapat memperkirakan nilai perusahaan dimasa yang akan datang dengan 

mengestimasi nilai dari faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi nilai 
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perusahaan dimasa yang akan datang dan menerapkan hubungan faktor-faktor 

tersebut sehingga diperoleh taksiran nilai perusahaan. 

Menurut Munawir (2004:31) mengemukakan bahwa likuiditas adalah 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Menurut Munawir (2004: 

32) kewajiban keuangan perusahaan pada dasarnya digolongkan menjadi dua 

yaitu kewajiban keuangan berhubungan dengan pihak luar perusahaan 

(kreditur)dan  berhubungan dengan proses produksi (intern perusahaan). 

Dalam penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan mengukur perputaran 

modal kerja. Menurut Munawir (2004), perputaran modal kerja merupakan bagian 

dari rasio likuiditas perusahaan. Artinya, kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan yang berhubungan dengan proses produksi (intern 

perusahaan) dianggap menjadi salah satu hal yang penting yang mewakili posisi 

likuiditas suatu perusahaan.  

Perusahaan pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Tanpa adanya modal aktivitas usaha tidak 

dapat dijalankan. Menurut Sawir (2005:129) Modal kerja adalah keseluruhan 

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana 

yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. 

Modal kerja merupakan asset perusahaan yang diputar atau digerakkan secara 

terus-menerus sejalan dengan tujuan perusahaan.  

Upaya menghindari bahaya adanya krisis keuangan atau kelebihan dana, 

jumlah modal kerja harus cukup untuk membiayai operasi perusahaan. Selain itu 
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perusahaan perlu mengatur penggunaan modalnya dengan seekonomis dan 

seefisien mungkin, sehingga tercipta kesesuaian antara kebutuhan dan jumlah 

dana yang tersedia. Pengelolaan modal kerja ang baik akan mendukung 

kelancaran aktivitas perusahaan dalam meningkatkan usaha. Jika perputaran 

modal kerja tinggi maka semakin cepat dana atau kas yang diinvestasikan dalam 

modal kerja kembali menjadi kas yang mempengaruhi likuiditas perusahaan.  

Rasio lainnya yang digunakan sebagai faktor fundamental adalah rasio 

profitabilitas. Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selam periode tertentu (Munawir, 2004:33). Pendapat lain 

menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

(Sartono, 2001:122).  

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh Return on Equity 

(ROE). ROE merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian yang 

diperoleh pemilik atau pemegang saham atas investasi di perusahaan. ROE 

membandingkan besarnya laba bersih terhadap ekuitas saham biasa. Semakin 

tinggi ROE menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengembalian terhadap 

investasi yang dilakukan dan semakin rendah ROE suatu perusahaan maka tingkat 

pengembaliannya akan semakin rendah pula. 

Para investor melakukan overview suatu perusahaan dengan melihat rasio 

keuangan sebagai alat evaluasi investasi, karena rasio keuangan mencerminkan 

tinggi rendahnya nilai perusahaan. Apabila investor ingin melihat seberapa besar 

perusahaan menghasilkan return atas investasi yang mereka tanamkan, yang akan 
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di lihat pertama kali adalah rasio profitabilitas, terutama ROE, karena rasio ini 

mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan return bagi para investor.  

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnnya. Solvabilitas dapat juga disebut sebagai leverage 

ratio, karena merupakan rasio pengungkit yaitu menggunakan pinjaman untuk 

memperoleh keuntungan. Menurut Sawir (2005:13), rasio leverage mengukur 

tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Dengan mengetahui nilai solvabilitas, dapat 

diketahui perbandingan penggunaan dana perusahaan yang berasal dari modal 

sendiri dengan dana yang berasal dari pihak luar atau pinjaman. 

Debt Equity Ratio merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar 

utang yang dimiliki perusahaan atas equity (modal sendiri) yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Sruktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan juga 

merupakan faktor yang menguntungkan bagi kepentingan para pemegang saham. 

Kebijakan dividen merupakan salah hal yang penting lainnya dalam faktor 

fundamental yang mempengaruhi kesempatan investasi perusahaan, harga saham, 

struktur finansial, arus pendanaan dan posisi likuiditas. Kebijakan dividen 

menyediakan informasi mengenai performa (performance) perusahaan. Kebijakan 

dividen yang menghasilkan tingkat dividen yang semakin bertambah dari tahun ke 

tahun akan meningkatkan kepercayaan para investor, dan secara tidak langsung 

memberikan informasi kepada para investor bahwa kemampuan perusahaan 

tersebut dalam menciptakan laba perusahaan semakin meningkat. Informasi yang 

demikian akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham perusahaan di 

pasar modal, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan. 
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Kondisi diatas membuat pertimbangan mengenai kebijakan dividen 

khususnya yang tergambar pada dividend payout ratio. Dividend payout ratio 

mengintreprestasikan besaran prosentase laba yang dibagikan dalam bentuk 

deviden tunai,artinya besar kecilnya DPR akan mempengaruhi keputusan investasi 

para pemegang saham dan disisi lain berpengaruh pada kondisi keuangan 

perusahaan, yang berkaitan juga terhadap kinerja perusahaan yang berpengaruh 

pada nilai perusahaan. 

Adanya daya saing yang tinggi menjadikan sebuah perusahaan untuk bisa 

kompetitif di pasar. Prospek perusahaan dikatakan baik apabila adanya indikasi 

pertumbuhan pada perusahaan tersebut disetiap periodenya. Pertumbuhan sebuah 

perusahaan dapat dilihat dari Sales Growth atau pertumbuhan perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan indikator adanya permintaan daya saing 

perusahaan dalam industri. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, 

menunjukkan semakin baik prospek perusahaan tersebut. Pertumbuhan penjualan 

memproyeksikan keberhasilan manifestasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 

yang dapat meningkatkan kepercayaan investor pada kinerja perusahaan yang 

mencerminkan baik atau tidaknya nilai sebuah perusahaan tersebut dilihat dari 

prospek perusahaan tersebut.  

Jogiyanto (2003:59) menyatakan bahwa informasi yang diperlukan oleh 

para investor di pasar modal tidak hanya informasi yang bersifat fundamental saja, 

tetapi juga informasi yang bersifat teknikal. Informasi yang bersifat fundamental 

diperoleh dari kondisi intern perusahaan, dan informasi yang bersifat teknikal 

diperolah dari luar perusahaan, seperti ekonomi, politik, finansial dan faktor 

lainnya. Analisis teknikal berkaitan dengan kondisi yang terjadi di pasar secara 
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umum, misalnya perubahan dalam perekonomian secara makro, risiko tingkat 

bunga, risiko politik, risiko inflasi, risiko nlai tukar dan risiko pasar. Risiko ini 

mempengaruhi semua perusahaan dan karenanya tidak bisa dihilangkan dengan 

diversifikasi. Risiko sistematis atau risiko yang tidak dapat didiversifikasi, disebut 

juga dengan risiko pasar. Parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko ini 

adalah beta. 

Penelitian ini akan mengakaji bagaimana investor mengambil keputusan 

berinvestasi di dengan mempertimbangkan nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan Price to Book Value (PBV) yang di pengaruhi Working Capital Turn Over  

(WCTO), Debt Equity Ratio (DER), Return on Equty (ROE), Dividen Payout 

Ratio (DPR), dan Sales Growth sebagai faktor fundamental dan Beta sebagai 

faktor teknikal. 

Besarnya ketujuh variabel tersebut pada sektor manufakur yang listed di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Rata-Rata Variabel Faktor Fundamental dan Teknikal 

Tahun 2009-2012 

Variabel 
Rata-rata  Per Tahun 

2009 2010 2011 2012 

PBV 3,228 3,661 4,013 5,388 

WCTO 7,082 -2,377 1,702 -21,846 

ROE 0,438 0,348 0,352 0,310 

DER 1,120 0,774 0,761 0,759 

DPR 0,418 0,408 0,446 0,686 

SALES GROWTH 0,031 0,137 0,156 0,164 

BETA 0,528 0,659 0,621 -0,014 

Sumber: IDX data diolah 2013 
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Berdasarkan  tabel 1.1  menunjukkan dimana ROE mengalami penurunan 

selama tahun 2009-2012,  tidak selaras dengan PBV yang mengalami peningkatan 

setiap tahunnnya. Working Capital Turnover (WCTO) pada tahun 2009-2012 

menunjukan dimana pada tahun tersebut mengalami penurunan  setiap tahunnya. 

Sementara hal ini berbanding terbalik dengan PBV yang mengalami kenaikan  

pada periode tahun yang sama. WCTO yang cenderung rendah menunjukkan 

rendahnya operating liquidity pada perusahaan. 

DER pada tahun 2009-2012 mengalami penurunan pada setiap tahunnya. 

Sementara hal ini berbanding terbalik dengan PBV yang mengalami tren 

meningkat pada periode tahun yang sama. DPR mengalami fluktuatif yang 

cenderung naik prosentasenya pada tahun 2009-2012.  

 Pada variabel  lainnya, Sales Growth  mengalami peningkatan pada tahun 

2009-2012  sama dengan PBV yang mengalami kenaikan  pada periode tahun 

yang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur prospek 

perusahaan yang bagus dalam industri tersebut selama periode 2009-2012. 

Beta  mengalami fluktuatif yang cenderung turun prosentasenya pada 

tahun 2009-2012. Sementara hal ini berbanding terbalik dengan PBV yang 

mengalami tren meningkat pada periode tahun yang sama. 

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Price to Book value (PBV) terdapat beberapa perbedaan hasil 

penelitian (research gap). Pada  penelitian Wirawati (2008) dan  Nasehah (2012) 

dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa DPR berpengaruh positif 

terhadap PBV. Sedangkan hasil penelitian menurut Taswan (2003) 
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mengemukakan bahwa DPR berpengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan 

Putra, dkk (2007) tidak berpengaruh terhadap PBV.  

Menurut Taswan (2003) dan Putra, dkk (2007), DER mempunyai 

hubungan yang positif terhadap PBV tetapi menurut  hasil penelitian Suryaputri 

dan Astuti (2003) DER mempunyai hubungan yang negatif sedangkan Nasehah 

(2012) tidak berpengaruh terhadap PBV. Menurut Wirawati (2008), Growth 

mempunyai hubungan yang positif  terhadap PBV tetapi menurut  hasil penelitian 

Nasehah (2012) Growth tidak berpengaruh terhadap PBV. 

Suryaputri dan Astuti (2003) menyatakan bahwa Beta dan PBV 

mempunyai hubungan yang positif. Akan tetapi menurut hasil penelitian Putra, 

dkk (2007)  menyatakan Beta tidak berpengaruh terhadap PBV. 

Adanya beberapa research gap dan kondisi pada perbandingan besaran 

rata-rata faktor fundamental teknikal  terhadap nilai perusahaan (PBV) yang di 

uraikan sebelumnya, menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk menguji pengaruh rata-rata setiap faktor fundamental yang 

dinyatakan dengan variabel  Working Capital Turn Over  (WCTO), Debt equity 

Ratio (DER), Return on Equty (ROE), Dividen Payout Ratio (DPR), dan Sales 

Growth, serta pengaruh faktor teknikal yang dinyatakan dengan Beta terhadap 

nilai  perusahaan yang dinyatakan dengan rata-rata Price to Book Value (PBV). 

Berdasarkan pandangan ini maka penelitian ini berjudul: Analisis Faktor 

Fundamental dan Teknikal yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan (Studi  

pada  Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

Tahun 2009-2012). 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah rata-rata WCTO berpengaruh terhadap rata-rata PBV? 

2. Apakah rata-rata ROE berpengaruh terhadap rata-rata PBV? 

3. Apakah rata-rata DER berpengaruh terhadap rata-rata PBV? 

4. Apakah rata-rata DPR berpengaruh terhadap rata-rata PBV? 

5. Apakah rata-rata Sales Growth berpengaruh terhadap rata-rata PBV? 

6. Apakah rata-rata Beta berpengaruh terhadap rata-rata PBV? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh rata-rata WCTO terhadap rata-rata PBV. 

2. Menganalisis pengaruh rata-rata ROE terhadap rata-rata PBV. 

3. Menganalisis pengaruh rata-rata DER terhadap rata-rata PBV. 

4. Menganalisis pengaruh rata-rata DPR terhadap rata-rata PBV. 

5. Menganalisis pengaruh rata-rata Sales Growth terhadap rata-rata PBV. 

6. Menganalisis pengaruh rata-rata Beta terhadap rata-rata PBV. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada pihak perusahaan mengenai informasi 

terkait faktor- faktor fundamental dan teknikal yang mempengaruhi 

nilai perusahaan, sehingga diharapkan dapat membantu pihak 

manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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2. Bagi investor diharapkan dapat menjadi  informasi tambahan  

mengenai faktor- faktor fundamental dan teknikal yang berpengaruh 

terhadap  nilai perusahaan pada  industri manufaktur di bursa efek 

Indonesia tahun 2009-2012, sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan ketika berinvestasi. 

3. Bagi pihak lain diharapkan  dapat menambah referensi pengetahuan 

secara teori dan realita, serta dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan menjadi acuan untuk penelitian di masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terhadap faktor-faktor fundamental, khususnya terhadap rasio-

rasio keuangan dan faktor teknikal sebagai analisis resiko pasar telah banyak 

dilakukan. Faktor-faktor tersebut dapat dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap 

nilai perusahaan (PBV).  

Suryaputri dan Astuti (2003) meneliti pengaruh faktor Leverage, Divident 

Payout, Size, Earning Per Share, Country risk terhadap PBV  dengan variabel 

dependen PBV, dan variabel independen ROA, DER, EPS, dan beta saham. 

Teknik analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan EPS dan beta saham mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap PBV sedangkan ROA dan DER berpengaruh negatif. 

Taswan (2003) yang menganalisis pengaruh insider ownership, kebijakan 

hutang dan deviden terhadap PBV serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Dalam penelitian ini obyek yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang 

listing di BEJ sejak 1992-1996. Teknik analisis yang digunakan SEM. Hasil dari 

penelitian ini mengemukakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap PBV sedangkan kebijakan deviden berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap PBV. 

Putra, dkk (2007) melakukan penelitian terkait pengaruh kinerja keuangan 

dan beta saham terhadap PBV dengan variabel dependen PBV, dan variabel 



15 
 

independen ROA, DER, EPS DPR dan beta saham. Dalam penelitian ini obyek 

yang digunakan adalah seluruh perusahaan real estate dan property yang listed di 

bursa efek indonesia periode tahun 2004-2006. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Kemampuan 

prediksi dari kelima variabel tersebut terhadap DER sebesar 25,8% sebagaimana 

ditunjukkan oleh besarnya R square sebesar 25,8%. Pada uji t  EPS dan DER 

secara parsial signifikan berpengaruh terhadap PBV pada level of significance 

kurang dari 5%, namun ROA, Beta Saham dan DPR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap PBV dengan signifikansi lebih besar dari 5%.  

Wirawati (2008) meneliti pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap 

PBV dengan variabel dependen PBV dan variabel independen ROE, DPR, 

Growth, DFL. Teknik analisis yang digunakan regresi berganda. Dalam 

penelitiannya menemukan dari keempat faktor fundamental yang dianalisis 

menunjukkan bahwa variable ROE dan DPR mempunyai hubungan yang positif 

dan signifikan terhadap PBV. 

Hidayati (2010) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh faktor 

DER, DPR, ROE dan Size terhadap PBV. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2005-2007. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

dan didapat 24 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan 

menggunakan spss dimana sebelumnya data telah diuji dengan menggunakan uji 

asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinieritas, dan autokorelasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan DER,DPR,ROE dan Size secara bersama-sama 
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berpengaruh terhadap PBV dengan adjusted R SQUARE sebesar 75,9%. 

Sedangkan secara individual, DER dan DPR berhubungan negatif dan tidak 

signifikan dengan PBV sedangkan ROE dan Size berhubungan positif dan 

signifikan teradap PBV. 

Nasehah (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh faktor 

ROE,  DER, DPR, Growth dan Firm size terhadap PBV. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan purposive sampling untuk pengambilan sampel yang 

digunakan dan terdapat 14 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

dengan menggunakan SPSS dimana sebelumnya data telah diuji dengan 

menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan ROE,  DER, DPR, 

Growth dan Firm size berpengaruh simultan terhadap PBV dengan nilai adjusted 

𝑅 square sebesar 52%. Sedangkan secara ROE dan DPR berhubungan positif dan 

signifikan terhadap PBV  sedangkan DER, growth dan firm size tidak signifikann 

terhadap PBV. 

 

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Analisis Fundamental  

Analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, 

mengenai efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai sasarannya (Stoner 

dan Freeman, 1995). Untuk menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan 

rasio keuangan yang terbagi dalam empat kelompok, yaitu rasio likuiditas, 

aktivitas, hutang dan profitabilitas (Gitman, 2005) Dengan analisis tersebut, para 

analis dapat memperkirakan nilai perusahaan dimasa yang akan datang dengan 
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mengestimasi nilai dari faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi nilai 

perusahaan dimasa yang akan datang dan menerapkan hubungan faktor-faktor 

tersebut sehingga diperoleh taksiran nilai perusahaan.  

Dalam mengukur dan menganalisa kondisi fundamental suatu perusahaan, 

alat ukur yang utama digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yang terdiri 

dari laporan rugi laba (profit and loss), neraca (balance sheet) dan kondisi arus kas 

(cash flow) perusahaan. Posisi rugi laba perusahaan, keadaan neraca perusahaan, 

perbandingan antara ekuitas dan utang, dan kondisi arus kas harus selalu 

diperhatikan untuk dapat mendeteksi keadaan perusahaan. 

2.2.2  Analisis Teknikal 

 Jogiyanto (2003:59) menyatakan bahwa informasi yang diperlukan oleh 

para investor di pasar modal tidak hanya informasi yang bersifat fundamental saja, 

tetapi juga informasi yang bersifat teknikal. Informasi yang bersifat fundamental 

diperoleh dari kondisi intern perusahaan, dan informasi yang bersifat teknikal 

diperolah dari luar perusahaan, seperti ekonomi, politik, finansial dan faktor 

lainnya. Informasi yang diperoleh dari kondisi intern perusahaan yang lazim 

digunakan adalah informasi laporan keuangan. Analisis teknikal menggunakan 

data pasar yang dipublikasikan yaitu harga saham, volume perdagangan, indeks 

harga saham individual maupun gabungan untuk berusaha mengakses permintaan 

dan penawaran saham tertentu maupun pasar secara keseluruhan.  

 

2.2.3 Nilai Perusahaan (Firm Value) 

Tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm adalah untuk 

memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan (value of the firm) (Salvatore, 
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2005). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama 

perusahaan. Nilai perusahaan juga menunjukan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang, serta mencerminkan asset yang dimiliki oleh perusahaan.  

Nilai perusahaan secara implisit tercermin dari harga sahamnya. Harga 

pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat 

terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham 

dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan 

yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh 

peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal 

positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan 

terbuka, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi. Adapun yang dimaksud dengan harga 

saham di sini adalah harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar 

(Firmansyah dan Hadianto, 2001:316), atau tepatnya disebut harga penutupan 

(closing price). 

 

2.2.4 Price Book Value (PBV) 

Penelitian ini menggunakan PBV sebagai proksi dari nilai perusahaan, 

dimana PBV yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan. 

PBV yang semakin besar menunjukkan harga pasar dari saham tersebut semakin 
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tinggi pula. Perusahaan yang kinerjanya baik biasanya nilai rasio PBV-nya diatas 

satu, hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai bukunya. 

Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar, yaitu oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar bursa. Nilai buku (book value) per lembar saham 

menunjukkan aktiva bersih (net assets) yang dimiliki oleh pemegang saham 

dengan memiliki satu lembar saham, karena aktiva bersih adalah sama dengan 

total equitas pemegang saham. Sehingga nilai buku perlembar saham adalah total 

equitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar.   

PBV merupakan rasio yang menunjukkan apakah harga pasar saham 

diperdagangkan lebih atau kurang dari nilai buku saham tersebut. Jika harga pasar 

saham lebih tinggi dari nilai bukunya maka saham tersebut dinyatakan over value, 

jika sebaliknya maka saham dinyatakan dalam kondisi under value. Rasio PBV ini 

menunjukkan perkiraan nilai ekuitas berdasarkan perbandingan nilai buku saham 

dengan harga pasarnya. 

Menurut Tryfino (2009:9) PBV adalah perhitungan atau perbandingan 

antara market value dengan book value suatu saham. Rasio ini berfungsi untuk 

melengkapi analisis book value. Jika pada analisis book value, investor hanya 

mengetahui kapasitas per lembar dari nilai saham, pada rasio PBV investor dapat 

mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai dari 

book value-nya. Sawir (2005) berpendapat bahwa Rasio PBV menggambarkan 

nilai pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi dari perusahaan yang 

sedang berjalan (going concern). Suatu perusahaan yang berjalan baik dengan staf 
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manajemen yang kuat dan organisasi yang berfungsi kurangnya sama dengan nilai 

buku aktiva fisiknya. 

Secara konseptual, PBV yaitu perbandingan antara harga saham dengan 

nilai buku per saham (Brigham dan Gapenski, 2006:631). Adapun yang dimaksud 

dengan nilai buku persaham atau book value per share adalah perbandingan antara 

modal (common equity) dengan jumlah saham yang beredar (shares outstanding) 

(Firmansyah dan Hadianto, 2001:67).  

Berdasarkan pengertian di atas, PBV dapat diartikan sebagai hasil 

perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham. PBV juga dapat 

berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang  diperdagangkan 

overvalued (di atas) atau undervalued (di bawah) nilai buku saham tersebut 

(Firmansyah dan Hadianto, 2001:68).  

Banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap PBV, dan beberapa 

analis menyatakan bahwa perusahaan dengan PBV yang rendah cenderung 

sebagai lahan investasi yang aman, karena mereka menganggap bahwa PBV 

sebagai nilai minimum perusahaan, sehingga dapat dijadikan titik support bagi 

nilai pasar. Mereka memandang nilai buku sebagai nilai dengan level rendah dan 

harga pasar tidak akan jatuh sampai ke level itu karena perusahaan selalu 

memiliki pilihan untuk menjual asetnya demi nilai buku. Namun tentu saja dalam 

beberapa kasus, terdapat juga beberapa perusahaan yang nilai pasanya lebih kecil 

daripada PBV. Teori mengenai nilai pasar berbanding nilai buku yang tinggi 

menandakan bahwa investor berpendapat perusahaan tersebut memiliki 

kesempatan untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar 



21 
 

dibandingkan tingkat kapitalisasi pasar (the market capitalization rate), (Bodie, 

Kane, Marcus, 2006). 

 

2.1.5 Analisis Rasio Keuangan 

 

2.1.5.1.  Pengertian Rasio Keuangan 

 Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain (Munawir, 

2001:64). Rasio sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam aritmathical terms 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial 

(Bambang Riyanto, 2002). Rasio keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan hubungan antara berbagai macam akun (accounts) dari laporan 

keuangan yang mencerminkan keadaan keuangan serta hasil operasional perusahaan. 

Sedangkan studi yang berfungsi untuk mempelajari rasio keuangan tersebut disebut 

analisa rasio keuangan (financial ratios analysis). 

 

2.1.5.2. Penggolongan Rasio 

Dalam menganalisis laporan keuangan diperlukan suatu alat analisis yaitu 

rasio keuangan. Menurut Munawir (2004:68), angka rasio dapat dibedakan 

menjadi tiga menurut sumber datanya, antara lain: 

a. Rasio-rasio neraca (Balance Sheet Ratio) 

Adalah semua rasio yang semua datanya diambil atau bersumber pada 

neraca (misalnya: current ratio, acid test ratio). 
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b. Rasio-rasio Laporan laba rugi (income statement ratio) 

Yaitu angka-angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya 

diambil dari Laporan laba rugi (misalnya: gross profit margin, net 

operating margin, operating ratio, dan sebagainya). 

c. Rasio-rasio antar laporan (Interstatement Ratio) 

Ialah semua angka rasio yang penyusunan datanya berasal dari neraca 

dan data lainnya dari laporan laba rugi (misalnya: inventory turnover, 

account receivable turnover, sales to fixed assets, dan sebagainya). 

 Munawir    (2004:71)   mengklasifikasikan  rasio   keuangan    sebagai 

berikut: 

1.   Rasio likuiditas, terdiri dari current ratio, acid test ratio, receivable turnover 

dan inventory turnoverserta working capital  turnover. 

2.   Rasio  solvabilitas, terdiri  dari  rasio modal sendiri dengan total aktiva, ratio 

modal sendiri dengan aktiva tetap, rasio aktiva tetap dengan hutang tetap dan 

nilai buku. 

3.  Rasio profitabilitas,  terdiri   dari  gross  profit   margin,   operating  income   

ratio, operating Asset, turnover operating asset, return on investment. 

 

2.2.6 Likuiditas  

Menurut Munawir (2004:31) mengemukakan bahwa likuiditas adalah 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Menurut Munawir (2004: 

32) kewajiban keuangan perusahaan pada dasarnya digolongkan menjadi dua: 
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1. Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan 

(kreditur) 

2. Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan proses produksi 

(intern perusahaan) 

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang 

berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur dinamakan likuiditas 

badan usaha, sedangkan yang berhubungan dengan pihak intern atau proses 

produksi dinamakan likuiditas perusahaan.  (Munawir, 2004;32). 

Dalam penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan mengukur perputaran 

modal kerja. Artinya, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan yang berhubungan dengan proses produksi (intern perusahaan) 

dianggap menjadi salah satu hal yang penting yang mewakili posisis likuiditas 

suatu perusahaan.  

 

2.2.7 Modal Kerja 

Modal kerja merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi 

perusahaan. Modal kerja digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari 

perusahaan, dimana dana yang telah dikeluarkan tersebut diharapkan akan 

kembali dalam jangka waktu yang relatif pendek melalui hasil aktivitas 

perusahaan tersebut, yang akan dipergunakan untuk operasi selanjutnya. 

Pendekatan yang praktis dengan memperkenalkan istilah yang digunakan dalam 

laporan tahunan perusahaan, dimana modal kerja didefinisikan oleh Sutrisno 

(2001:42) adalah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi 
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kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran 

upah buruh, membayar hutang dan pembayaran lainnya. 

Sawir (2005:129) Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancer yang 

dimiliki perusahaan, atau dapat pula sebagai dana yang harus tersedia untuk 

membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Menurut Sawir (2005) 

pengertian modal kerja ada 3 yaitu : 

1) Konsep Kuantitatif 

Berdasarkan pendekatan konsep kuantitatif, modal kerja merupakan jumlah 

keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu periode 

tertentu. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto 

(Gross Working Capital). 

2) Konsep Kualitatif 

Konsep ini menitik beratkan kualitas modal kerja suatu badan usaha/ 

perusahaan. Modal kerja menurut konsep kualitatif merupakan selisih 

jumlah aktiva lancar setelah dikurangi dengan hutang lancar pada suatu 

periode waktu tertentu. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut 

modal kerja bersih (Net Working Capital). 

3) Konsep Fungsional 

Konsep fungsional menekankan pada aspek fungsi modal kerja yang 

dimiliki perusahaan dalam menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha 

pokok perusahaan. Modal kerja adalah aktiva jangka pendek yang 

digunakan untuk keperluan sehari – hari oleh perusahaan. Kebijakan modal 

kerja adalah sebuah keputusan yang diambil oleh manajer. Besar kecilnya 
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modal kerja yang disediakan oleh perusahaan terutama tergantung terhadap 

sikap manajemen terhadap laba dan resiko. 

 

2.2.7.1 Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover) 

Modal kerja selalu dalam keadaan berputar atau beroperasi dalam 

perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode 

perputaran modal kerja (working capital turnorver period) dimulai saat kas 

diinvestasikan dalam komponen modal kerja saat sampai dimana kas kembali lagi 

menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya 

atau makin tinggi tingkat perputarannya (turnover rate-nya).Lama periode 

perputaran modal kerjanya tergantung kepada berapa lama periode perputaran dari 

masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. (Riyanto, 2001:62) Untuk 

menilai keefektifan modal kerja dapat digunakan ratio antara total penjualan 

dengan jumlah modal kerja rata-rata (working capital turnorver). Ratio ini 

menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan akan menunjukkan 

banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan (dalam  jumlah rupiah) 

untuk tiap modal kerja (Munawir, 2004:80). 

Dalam menentukan perputaran modal kerja dapat dibedakan 2 metode 

yaitu: 

1) Metode keterikatan dana (siklus daur dana)  

Metode ini digunakan jika usaha baru dimulai, dengan demikian 

pengalaman dari pengelola atau tentunya dengan dominan dipengaruhi 

keadaan internal perusahaan yang mengikuti perkembangan kegiatan 

sehari-hari dalam jangka waktu lama. Menurut metode siklus atau daur 
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dana ini perputaran modal kerja dapat diketahui dengan menghitung 

periode atau jangka waktu dana tertanam. Sejak kas diinvestasikan 

dalam komponen-komponen modal kerja sampai kembali lagi menjadi 

kas. 

2) Metode perputaran (turnorver)  

Metode ini menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan secara 

umum atau total modal kerja dihitung dengan rumus working capital 

turnover yaitu total penjualan dibagi dengan net working capital atau 

gross working capital (Munawir, 2004:80). 

 Working capital turn over merupakan kemampuan modal kerja ( neto ) 

berputar dalam suatu periode siklus kas ( cash cycle ) dari perusahaan (Riyanto, 

2008:335). Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam 

perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha.periode 

perputaran modal kerja ( working capital turn over period ) dimulai dari saat 

dimana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai 

dimana saat kembali menjadi kas. 

Makin pendek, periode tersebut berarti makin cepat perputaran atau makin 

tinggi perputarannya (turn over rate-nya). Berapa lama periode perputaran modal 

kerja adalah tergantung berapa lama periode perputaran dari masing-masing 

komponen dari modal kerja tersebut. Formulasi dari Working Capital Turnover 

(WCTO) adalah sebagai berikut (Munawir, 2004:80) : 
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2.2.8 Solvabilitas  

Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas disebut juga leverage ratio, karena 

merupakan rasio pengungkit yaitu menggunakan pinjaman untuk memperoleh 

keuntungan. Menurut Sawir (2005:13), Rasio leverage mengukur tingkat 

solvabilitas suatu perusahaan. Dengan mengetahui nilai solvabilitas, dapat 

diketahui perbandingan penggunaan dana perusahaan yang berasal dari modal 

sendiri dengan dana yang berasal dari pihak luar atau pinjaman. 

 

2.2.9 Debt Equity Ratio (DER) 

Debt Equity Ratio merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar 

utang yang dimiliki perusahaan atas equity (modal sendiri) yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Atau dengan kata lain rasio ini merupakan perbandingan 

antara total liabilities dengan total equity yang digunakan sebagai pendanaan 

usaha.Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio hutang terhadap modal. Rasio 

ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang, dimana semakin 

tinggi nilai rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan 

(Sartono, 2001:121). 

Debt to equity ratio (DER) digunakan untuk mengukur tingkat leverage 

(penggunaan hutang) terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio 

ini diukur dengan cara membandingkan antara debts terhadap total equity. Debt 

ratio yang tinggi mempunyai dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, 

karena tingkat hutang semakin tinggi, yang berarti beban bunga akan semakin 

besar sehingga dapat mengurangi keuntungan. Sebaliknya, tingkat debt ratio yang 
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kecil menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena menyebabkan tingkat 

pengembalian yang semakin tinggi (Ang, 1997:34-35). 

Semakin tinggi rasio Debt to Equity Ratio perusahaan, maka semakin 

besar resiko yang dihadapi serta harapan tingkat keuntungan yang semakin tinggi 

dari investor (Sartono, 2001:121). Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya 

ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban 

perusahaan semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang 

saham (dalam bentuk dividen), hal ini menyebabkan berkurangnya minat investor 

terhadap saham perusahaan karena tingkat pengembaliannya semakin kecil. 

Dengan kata lain, DER berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan tentunya juga berpengaruh pada daya tarik saham yang 

ditawarkan di pasar modal. Semakin baik kinerja perusahaan, maka daya tarik 

saham perusahaan tersebut semakin tinggi, karena saham tersebut memberikan 

prospek yang menjanjikan keuntungan. Jika permintaan investor terhadap saham 

perusahaan cukup besar, maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan harga 

saham. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap 

harga saham perusahaan.Debt to Equity Ratio menunjukkan perbandingan antara 

hutang dengan modal sendiri. Debt to Equity Ratio dapat diketahui dengan rumus 

yaitu : 

  𝑅   
             

                   
 

 

Sumber: Sartono (2001:121) 
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2.2.10 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan perusahaan. Profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor 

yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan 

hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan 

(profitable).  

Menurut Sartono (2001:120) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun 

modal sendiri. Jumlah laba bersih kerap dibandingkan dengan ukuran kegiatan 

atau kondisi keuangan lainnya seperti penjualan, aset, ekuitas pemegang saham 

untuk menilai kinerja sebagai suatu persentase dari beberapa tingkat aktivitas atau 

investasi. Menurut Brigham (2006:629), “Profitability is the net results of a 

number of policies and decisions.” Sedangkan menurut Mardiyanto (2009:54), 

profitabilitas merupakan mengukur kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Menurut Mardiyanto (2009:61), rasio profitabilitas dapat diukur dengan 

salah satunya dapat diukur dengan menggunakan tingkat pengembalian atas total 

ekuitas (return on equity/ROE). 

 

2.2.11 Return on Equity (ROE) 

ROE adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik 

modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba 

tersebut dilain pihak atau dengan kata lain profitabilitas modal sendiri adalah 

kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnyua 
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untuk menghasilkan keuntungan (Riyanto, 2002:44). Labayang diperhitungkan 

untuk menghitung profitabilitas modal sendiri adalah laba usaha setelah dikurangi 

dengan modal asing dan pajak perseorangan atau income tax (EAT= Earning 

After Tax). Sedangkan modal yang diperhitungkan hanyalah modal sendiri yang 

bekerja dalam perusahaan. 

Menurut Mardiyanto (2009:61), rasio profitabilitas salah satunya dapat 

diukur dengan menggunakan tingkat pengembalian atas total ekuitas (return on 

equity/ROE). Return on equity atau return on net worth mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan atau 

untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk 

setiap rupiah modal dari pemilik. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang 

perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka rasio ini juga akan makin 

besar. 

ROE merupakan rasio yang sangat penting bagi pemilik perusahaan (the 

common stockholder), karena rasio ini menunjukkan tingkat kembalian yang 

dihasilkan oleh manajemen dari modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan. 

Dengan kata lain, ROE menunjukkan keuntungan yang akan dinikmati oleh 

pemilik saham. Adanya pertumbuhan ROE menunjukkan prospek perusahaan 

yang semakin baik karena berarti adanya potensi peningkatan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Hal ini ditangkap oleh investor sebagai sinyal positif dari 

perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan 

mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk 

saham. ROE dihitung dengan rumus berikut ( Mardiyanto, 2009:63): 

𝑅     
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2.2.12 Divident Payout Ratio (DPR) 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusaaan 

akan dibagikan kepada pemegang saham sebagi dividen atau ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Kebijakan dividen 

adalah berkaitan dengan penentuan pembagian laba untuk dibayarkan kepada para 

pemegang saham sebagai dividen dan untuk mendukung (Riyanto, 2001:265). 

Retained earning merupakan salah satu dari sumber dana yang paling penting 

untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, sedangkan dividen merupakan aliran 

kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham, dimana keduanya berasal dari 

laba yang dihasilkan perusahaan.  

Besar rasio pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham 

ditunjukkan melalui DPR. Penelitian ini menetapkan DPR sebagai proksi 

kebijakan dividen. Menurut Ang (1997:623) “ Dividend payout ratio merupakan 

perbandingan antara dividend per share (DPS) dengan earning per share (EPS)”. 

Sedangkan menurut Gitosudarmono (2000:232) “dividend payout ratio adalah 

perbandingan antara dividen yang dibagikan dengan laba bersih yang didapatkan 

dan biasanya disajikan dalam bentuk prosentase”. Semakin tinggi dividend payout 

ratio akan menguntungkan para investor tetapi dari pihak perusahaan akan 

memperlemah internal financial karena memperkecil laba ditahan. Tetapi 

sebaliknya DPR semakin kecil akan merugikan investor (para pemegang saham) 

tetapi internal financial perusahaan akan semakin kuat. 

Besarnya DPR dijadikan ukuran oleh para investor yang hendak menanam 

modal pada saham di bursa efek. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki 

DPR besar menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kinerja finansial yang 
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baik. Perusahaan yang memberikan dividen dalam jumlah relatif besar akan 

melahirkan sentimen positif pada para investor, dan akan membuat para investor 

termotivasi untuk menanam modal yang dimiliki pada saham perusahaan tersebut. 

DPR adalah perbandingan antara dividen yang dibagikan dengan laba 

bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan dalam bentuk prosentase. DPR 

dihitung dengan rumus berikut (Riyanto, 2002): 

:  𝑅   
                  

                 
      

2.2.13 Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

Prospek perusahaan dikatakan baik apabila adanya indikasi pertumbuhan 

pada perusahaan. Pertumbuhan sebuah perusahaan dapat dilihat dari Sales Growth 

atau pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan indikator 

adanya permintaan daya saing perusahaan dalam industri. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan penjualan, menunjukkan semakin baik prospek perusahaan tersebut. 

Pertumbuhan penjualan memproyeksikan keberhasilan manifestasi pada tahun-

tahun sebelumnya. Hal ini yang dapat meningkatkan kepercayaan investor pada 

kinerja perusahaan yang mencerminkan baik atau tidaknya nilai sebuah 

perusahaan tersebut dilihat dari prospek perusahaan tersebut.  

Home dan Machowicz (2005) mengemukakan teori bahwa tingkat 

pertumbuhan penjualan adalah hasil perbandingan antara selisih penjualan tahun 

berjalan dan penjualan di tahun sebelumnya dengan penjualan di tahun 

sebelumnya. Tingkat pertumbuhan penjualan dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Pertumbuhan Penjualan =  %100
1

1
x

Sales

SalesSales

x

xx
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2.2.12 Beta 

Resiko sistematis atau risiko yang tidak dapat didiversifikasi, disebut juga 

dengan risiko pasar. Risiko ini berkaitan dengan kondisi yang terjadi di pasar 

secara umum, misalnya perubahan dalam perekonomian secara makro, risiko 

tingkat bunga, risiko politik, risiko inflasi, risiko nlai tukar dan risiko pasar. 

Risiko ini mempengaruhi semua perusahaan dan karenanya tidak bisa dihilangkan 

dengan diversifikasi. Parameter yang digunakan dalam mengukur resiko ini 

adalah Beta. 

Beta (β) merupakan pengukur risiko sistematis dari suatu saham atau 

portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta juga berfungsi sebagai pengukur 

volatilitas return saham, atau portofolio terhadap return pasar. Volatilitas 

merupakan fluktuasi return suatu saham atau portofolio dalam suatu periode 

tertentu, jika secara statistik fluktuasi tersebut mengikuti fluktuasi dari return-

return pasar, maka dikatakan Beta dari sekuritas tersebut bernilai satu (Jogiyanto, 

2003).  

Pengertian Beta menurut Jones (2006:178) adalah “Beta a measure of 

valatility, or relative systematic risk”. Dimana pengertian volatilitas adalah 

sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas dalam suatu periode tertentu. Jika 

fluktuasi return sekuritas secara statistik mengikuti fluktuasi return pasar, maka 

Beta dari sekuritas tersebut bernilai 1. 

Fluktuasi tersebut menunjukkan risiko sistematis dari saham tersebut, 

semakin besar return suatu saham berfluktuasi terhadap return pasar, maka risiko 

sistematisnya akan lebih besar, demikian pula sebaliknya, semakin kecil fluktuasi 

return suatu saham terhadap return pasar, semakin kecil pula Beta saham tersebut. 
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Karena fluktuasi juga sebagai pengukur risiko, maka Beta bernilai 1 menunjukkan 

bahwa risiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko 

pasar.Besar kecilnya Beta menunjukkan besar kecilnya kepekaan perubahan 

tingkat keuntungan saham Rit terhadap perubahan tingkat keuntungan pasar Rmt. 

            Menurut Husnan (2005) penilaian terhadap Beta (β) sendiri dapat 

dikategorikan ke dalam tiga kondisi yaitu: 

1.      Apabila β = 1, berarti tingkat keuntungan saham i berubah secara 

proporsional dengan tingkat keuntungan pasar. Ini menandakan bahwa 

risiko sistematis saham i sama dengan risiko sistematis pasar. 

2.      Apabila β > 1, berarti tingkat keuntungan saham i meningkat lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini 

menandakan bahwa risiko sistematis saham i lebih besar dibandingkan 

dengan risiko sistematis pasar, saham jenis ini sering juga disebut sebagai 

saham agresif. 

3.      Apabila β < 1, berarti tingkat keuntungan saham i meningkat lebih kecil 

dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini 

menandakan bahwa risiko sistematis saham i lebih kecil dibandingkan 

dengan risiko sistematis pasar, saham jenis ini sering juga disebut sebagai 

saham defensif. 

            Mengetahui Beta suatu sekuritas merupakan hal penting untuk 

menganalisa sekuritas tersebut. Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko 

sistematisnya yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Mengetahui Beta 

masing-masing sekuritas juga berguna untuk pertimbangan memasukkan sekuritas 

tersebut ke dalam portofolio yang akan dibentuk. Beta sekuritas individual 
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cenderung mempunyai koefisien determinasi (yaitu dalam bentuk kuadrat dari 

koefisien korelasi) yang lebih rendah dari Beta portofolio. Koefisien determinasi 

menunjukkan proporsi perubahan nilai Ri yang bias dijelaskan oleh Rm. Dengan 

demikian semakin besar koefisien determinasi semakin akurat estimasi Beta. 

Adapun rumus Beta sekuritas (Jogiyanto, 2003:201): 

2m

mi
i




   

Keterangan: 

βi : Beta sekuritas 

σm : Kovarian return antara sekuritas ke i dengan return pasar 

Σm
2
 : varian return pasar    

 

Beta juga dapat dihitung dengan menggunakan teknik persamaan regresi. 

Teknik regresi untuk mengestimasikan Beta suatu sekuritas sebagai variable 

dependen dan return pasar sebagai variable independent (Jogiyanto, 2003:233). 

Persamaan regresi yang dugunakan untuk mengestimasikan Beta dapat didasarkan 

pada model indeks tunggal: 

Ri :αi + βi.Rm + ei 

Dimana: 

Ri  = return saham perusahaan i pada periode ke t 

αi = intersep dari regresi untuk masing-masing perusahaan i 

βi  = Beta untuk masing-masing perusahaan i 

Rm  = return indeks pasar pada periode t 

eit  = kesalahan residu untuk persamaan regresi perusahaan i 

pada periode ke t. 
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2.2.15   Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis  

2.2.15.1Pengaruh WCTO terhadap PBV  

 Perusahaan pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Tanpa adanya modal aktivitas usaha tidak 

dapat dijalankan. Menurut Sawir (2005:129) Modal kerja adalah keseluruhan 

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana 

yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. 

Modal kerja merupakan asset perusahaan yang diputar atau digerakkan secara 

terus-menerus sejalan dengan tujuan perusahaan.  

 Perputaran modal kerja dimulai dari saat kas dinvestasikan dalam 

komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas. Makin pendek periode 

peputaran modal kerja makin cepat perputarannya, sehingga modal kerja semakin 

tinggi dan perusahaan makin efisien.  

Hal ini digunakan untuk memaksa perusahaan agar tetap mempertahankan 

jumlah “operating liquidity” pada tingkat tertentu serta untuk menjamin pinjaman-

pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan. Pembandingan net working capital 

dari tahun ke tahun juga bisa memberikan gambaran tentang jalannya perusahaan. 

Jumlah working capital yang semakin besar menunjukkan tingkat likuiditas 

(internal) yang semakin tinggi pula, yang kemudian berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja perusahaan mempengaruhi harga 

saham, semakin tinggi harga saham berpengaruh positif  PBV. 

H1 : Rata-rata WCTO berpengaruh terhadap rata-rata PBV 

  

2.2.15.2 Pengaruh DER terhadap PBV  
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  DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh modal sendiri yang digunakan sebagai 

pembayaran hutang. DER akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Ang, 1997).  

  Semakin tinggi rasio Debt to Equity Ratio perusahaan, maka semakin 

besar resiko yang dihadapi serta harapan tingkat keuntungan yang semakin tinggi 

dari investor (Sartono, 2001:121). Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya 

ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban 

perusahaan semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang 

saham (dalam bentuk dividen), Semakin tinggi beban/ hutang (DER) maka resiko 

yang ditanggung juga besar. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan 

investor terhadap perusahaan dan selanjutnya akan mempengaruhi nilai 

perusahaan.  Hal ini menyebabkan berkurangnya minat investor terhadap saham 

perusahaan karena tingkat pengembaliannya semakin kecil. Dengan kata lain, 

DER berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan tentunya juga berpengaruh pada daya tarik saham yang 

ditawarkan di pasar modal. Semakin baik kinerja perusahaan, maka daya tarik 

saham perusahaan tersebut semakin tinggi, karena saham tersebut memberikan 

prospek yang menjanjikan keuntungan. Jika permintaan investor terhadap saham 

perusahaan cukup besar, maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan harga 

saham. 

Berbagai penelitian juga telah dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara DPR dengan PBV yaitu penelitian yang dilakukan oleh Taswan (2003) dan 

Putra, dkk (2007) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa DER berpengaruh 

positif terhadap PBV. Penelitian lainnya, Rossje dan Astuti (2003) dalam hasil 
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penelitiannya mengemukakan bahwa DER berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap PBV. 

H2 : Rata-rata DER berpengaruh terhadap rata-rata PBV 

 

2.2.15.3 Pengaruh ROE terhadap PBV  

Return on Equity (ROE) adalah tingkat pengembalian atas ekuitas 

pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik adalah jumlah aktiva bersih perusahaan. 

Return on equity (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tersedia bagi 

pemegang saham perusahaan (Sartono, 2001). ROE merupakan indikator 

keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Semakin tinggi ROE 

maka kinerja perusahaan juga semakin baik. Hal ini juga akan mempertinggi 

kepercayaan investor terhadap perusahaan. Oleh karena itu return saham juga 

akan semakin besar, maka PBV juga akan meningkat. Wirawati (2008) dan Nasehah 

(2012) dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa ROE berpengaruh positif 

terhadap PBV. 

H3 : Rata-rata ROE berpengaruh terhadap rata-rata PBV 

 

2.2.15.4 Pengaruh DPR terhadap PBV  

  Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik 

dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar dengan demikian pasar 

diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. 

Dividen memberikan informasi atau isyarat mengenai keuntungan perusahaan 

karena pembayaran dividen akan meningkatkan keyakinan akan keuntungan 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki sasaran rasio pembayaran dividen yang 
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stabil selama ini dan perusahaan dapat meningkatkan rasio tersebut, para investor 

akan percaya bahwa manajemen mengumumkan perubahan positif pada 

keuntungan yang diharapkan perusahaan. Isyarat yang diberikan kepada investor 

adalah bahwa manajemen dan dewan direksi sepenuhnya merasa yakin bahwa 

kondisi keuangan lebih baik daripada yang direfleksikan pada harga saham. 

Peningkatan pada pembayaran dividen ini dapat memberikan pengaruh positif 

pada harga saham yang nantinya juga berpengaruh positif terhadap PBV. 

Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian dari Wirawati (2008) yang 

menunjukkan DPR berpengaruh positif terhadap PBV. 

H4 : Rata-rata DPR berpengaruh terhadap rata-rata PBV  

 

2.2.15.5 Pengaruh Growth terhadap PBV  

  Pertumbuhan penjualan menginterprestasikan pertumbuhan perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode 

masalalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan 

datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya 

saing perusahaan dalam industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai 

kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang. . Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan penjualan, menunjukkan semakin baik prospek perusahaan tersebut. 

Pertumbuhan penjualan memproyeksikan keberhasilan manifestasi pada tahun-

tahun sebelumnya. Hal ini yang dapat meningkatkan kepercayaan investor pada 

kinerja perusahaan yang mencerminkan baik atau tidaknya nilai sebuah 
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perusahaan tersebut dilihat dari prospek perusahaan tersebut.  Wirawati (2008) 

menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap PBV. 

H5 : Rata-rata Sales Growth berpengaruh terhadap rata-rata PBV 

 

2.2.15.6 Pengaruh Beta Saham terhadap PBV 

  Beta (β) merupakan resiko pasar atau volatilitas perusahaan terhadap 

gejolak pasar. Suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh risiko internal 

dalam bisnisnya tersebut, namun juga oleh resiko yang tidak mungkin 

didiversivikasi, yaitu risiko eksternal perusahaan tersebut atau risiko pasar. Nilai 

Beta saham suatu perusahaan yang semakin tinggi berpotensi untuk semakin 

merugikan perusahaan tersebut. Peningkatan Beta suatu perusahaan 

mempengaruhi secara negatif minat para investor untuk berinvestasi pada saham 

tersebut. Dengan kata lain, peningkatan nilai Beta suatu perusahaan akan 

menyebabkan penurunan harga saham perusahaan tersebut, dan kemudian 

menyebabkan penurunan rasio PBV perusahaan. 

H6 : Rata-rata Beta berpengaruh terhadap rata-rata PBV 
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2.2.15. 7 Kerangka Pemikiran dan Kerangka Hipotesis 

Berdasarkan pembahasan diatas, dengan demikian kerangka pemikiran 

dan hipotesis digambarkan pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 
 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Hipotesis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis dan Sifat Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research) 

karena tujuannya adalah menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel 

independen dengan dependen melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menguji 

pengaruh WCTO, DER, ROE, DPR dan Sales Growth serta Beta terhadap PBV 

selama periode penelitian, oleh karena itu diperlukan pengujian secara statistik. 

Jenis penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan indikator bagaimana faktor 

fundamental dan teknikal  dapat mempengaruhi suatu PBV  pada perusahaan 

manufaktur tahun 2009 – 2012. 

Sifat penelitian yang dilakukan merupakan penelitian replikasi 

pengembangan, yaitu suatu penelitian pengulangan dari penelitian yang serupa 

namun dengan sampel, variabel, dan periode yang berbeda. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor 

manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2012. 

Teknik sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu suatu metode 

pengambilan sampel, dimana peneliti kemungkinan mempunyai tujuan atau target 

tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak. Adapun kriteria yang digunakan 

dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :  
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1. Perusahaan Manufaktur yang masih aktif di Bursa efek Indonesia selama 

periode penelitian, yaitu kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan 

2012.  

2. Perusahaan Manufaktur yang selama tahun 2009 sampai dengan 2012 

yang secara konsisten atau terus-menerus membagikan dividen. 

3. Perusahaan Manufaktur yang aktif mengeluarkan laporan keuangan dan 

telah dipublikasikan dengan dasar periode tahun kalender berakhir 31 

Desember serta memiliki komponen yang dipergunakan dalam 

perhitungan variabel penelitian. 

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 36 sampel perusahaan yang 

memenuhi syarat di atas. Berikut merupakan gambaran proses dalam penentuan 

sampel dalam penelitian ini: 

Tabel 3.1  

Proses Penentuan Populasi Penelitian 

No. Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 

penelitian, yaitu tahun 2009-2012. 

139 

2 Perusahaan manufaktur yang  tidak terdaftar secara berturut-turut pada 

BEI selama periode penelitian tahun 2009-2012 

(2 ) 

3 Perusahaan manufaktur yang menyediakan data laporan keuangan 

tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan data lengkap 

untuk laporan tahun 2009-2012. 

137 

4 Perusahaan manufaktur yang tidak membagikan dividen tunai secara 

berturut-turut selama periode penelitian, yaitu pada tahun 2009-2012. 

( 101) 

Jumlah Sampel (n) 36 

Sumber: IDX dan KSEI, 2013 (data diolah) 
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3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu data berupa angka-angka yang diperoleh dari situs resmi berupa laporan 

keuangan tahunan dan harga saham harian. Sumber data dalam penelitian ini 

berasal dari data sekunder (secondary data), yang didapat dari Bursa Efek 

Indonesia, dengan alamat situs www.idx.co.id, www.finance.yahoo.com, ICMD 

(Indonesian Capital Market Directory) . Seluruh data tersebut mulai periode 2009 

sampai dengan 2012 dari perusahaan-perusahaan yang tergabung kedalam sektor-

sektor industri  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) metode dokumentasi 

adalah metode yang menggunakan data yang memuat kejadian masa lalu, dimana 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 

Manufaktur  yang terpilih sebagai sampel  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2012, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu. Sedangkan  teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumenter dengan cara 

merekap data statisitik yang tersedia dari berbagai sumber. Data yang dibutuhkan 

merupakan data time series dan cross section yang telah tersedia yang kemudian 

diambil rata-rata pada setiap tahunya. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
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3.5    Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel tergantung (dependent variabel) dan variabel bebas (independent 

varable), yaitu sebagai berikut :  

 1. Variabel Tergantung (Dependent Variabel) 

1.  PBV (Price to Book Value) (Y) 

 Nilai perusahaan dapat diukur dengan PBV (price book value) 

merupakan  rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja 

harga pasar saham terhadap nilai bukunya Jogiyanto (2003) 

menyatakan bahwa dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, 

pertumbuhan perusahaan dapat diketahui. PBV menunjukkan 

seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. Semakin tinggi rasio tersebut semakin berhasil 

perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham . Angg 

(1997) merumuskan PBV sebagai berikut 

       
                            

                           
 

 

 2.  Variabel bebas (Independent Variabel) 

1. Working Capital Turnover (WCTO) (X1) 

Ratio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan 

penjualan akan menunjukkan banyaknya penjualan yang  dapat 

diperoleh perusahaan (dalam  jumlah rupiah) untuk tiap modal 
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kerja (Munawir, 2004:80). Formulasi dari Working Capital 

Turnover (WCTO) adalah sebagai berikut (Munawir, 2004:80) 

       
         

                           
 

2. Return on Equity (ROE) (X2) 

  Return on equity merupakan rasio yang sangat penting bagi pemilik 

perusahaan (the common stockholder), karena rasio ini 

menunjukkan tingkat kembalian yang dihasilkan oleh manajemen 

dari modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan.  

𝑅     
            

             
 

Sumber: Mardiyanto (2009:63) 

3. Debt to Equity Ratio (X3) 

Debt to Equity Ratio menunjukkan perbandingan antara hutang 

dengan modal sendiri. Dari pengertian mengenai Debt to Equity 

Ratio tersebut dapat diketahui rumusnya yaitu : 

  𝑅   
            

                   
 

Sumber: Sartono (2004: 121) 

4. Dividend Payout Ratio (X4) 

Menurut Robert Ang (1997:623)  Dividend payout ratio 

merupakan perbandingan antara dividend per share (DPS) dengan 

earning per share (EPS). Sedangkan menurut Gitosudarmono 

(2000:232) Dividend payout ratio adalah perbandingan antara 

dividen yang dibagikan dengan laba bersih yang didapatkan dan 
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biasanya disajikan dalam bentuk prosentase. Dividend payout ratio 

dihitung dengan rumus berikut (Riyanto, 2002) 

  𝑅   
                  

                 
      

5. Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)(X5) 

Home dan Machowicz (2005) mengemukakan teori bahwa tingkat 

pertumbuhan penjualan adalah hasil perbandingan antara selisih 

penjualan tahun berjalan dan penjualan di tahun sebelumnya 

dengan penjualan di tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan 

penjualan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Pertumbuhan Penjualan =  %100
1

1
x

Sales

SalesSales

x

xx





 

6. Beta Saham (X6) 

Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematisnya yang tidak 

dapat dihilangkan dengan diversifikasi. 

Adapun rumus beta sekuritas (Jogiyanto, 2003:201): 

2m

mi

i



   

Keterangan: 

βi : Beta sekuritas 

σm : Kovarian return antara sekuritas ke i dengan return pasar 

Σm
2
 : varian return pasar    

Beta juga dapat dihitung dengan menggunakan teknik persamaan 

regresi. Teknik regresi untuk mengestimasikan beta suatu sekuritas 

sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel 
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independent (Jogiyanto, 2003:233). Persamaan regresi yang 

dugunakan untuk mengestimasikan beta dapat didasarkan pada 

model indeks tunggal: 

Ri :αi + βi.Rm + ei 

Dimana: 

Ri  = return saham perusahaan i pada periode ke t 

αi = intersep dari regresi untuk masing-masing perusahaan i 

βi  = beta untuk masing-masing perusahaan i 

Rm  = return indeks pasar pada periode t 

eit  = kesalahan residu untuk persamaan regresi perusahaan i 

pada periode ke t. 

 

3.6  Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

berganda. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program 

komputer SPSS. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda. 

Penerapan model yang digunakan ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear berganda (multiple regression) dapat disebut sebagai 

model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian 

disebut dengan asumsi klasik, tujuannya adalah agar variabel independen sebagai 

estimator atas variabel dependen tidak bias (Ghozali, 2005). Terdapat empat 

pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal. Uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005).   

Adapun kriteria pengujian sebagai berikut: 

a) Jika Asym.Sig >0,05 berarti seluruh data berdistribusi normal 

b) Jika Asym.Sig < 0,05 berarti seluruh data berdistribusi tidak normal 

Metode pengujian  normalitas kedua adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan 

ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jikadistribusi data residual normal, makagaris yang menggambarkan data 

yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan 

yang linier antara variabel bebas satu dengan variabel bebas yang lain . 

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas (Ghozali, 2005). Apabila hal ini terjadi antara variabel bebas 

itu sendiri yang saling berkorelasi sehingga sulit diketahui variabel bebas 

mana yang mempengaruhi variabel terikat. Cara untuk mendeteksi adanya 

gejala multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan 

lawannya VIF (variance inflation factor). Jika nilai VIF < 10 dan nilai 
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tolerance lebih besar dari 0,01 maka variabel tersebut tidak mempunyai 

persoalan multikolinieritas. Namun apabila VIF > 10 dan nilai tolerance 

kurang dari 0,01 maka terjadi persoalan multikolinieritas yang serius di 

dalam model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas dimana variance residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap. Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas 

dalam variance error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan 

digunakan metode chart (diagram scatterplot) dengan dasar analisis yaitu: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi  

heteroskedastisitas. 

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 dan pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu 

dengan  kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini akan 
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menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang mensyaratkan adanya 

konstanta (intercept) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di 

antara variabel independen.  

Pedoman pengambilan keputusan untuk nilai d  menurut Ghozali (2005) 

adalah sebagai berikut:  

a. Apabila d <dL atau d > (4 – dL) berarti terdapat autokorelasi 

b. Apabila d terletak antara dU dan (4 – dU) berarti tidak terdapat 

autokorelasi 

c. Apabila nilai d terletak antara dL dan dU (dL< d <dU) atau  

antara (4 – dU) dan (4 – dL),  maka uji Durbin Watson tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti (No Decision). Pada nilai ini 

tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak 

terdapat autokorelasi.  

 

3.6.2 Analisis Regresi Berganda 

 Regresi berganda merupakan suatu model regresi yang terdiri dari lebih 

dari satu variabel independen. Regresi berganda digunakan dalam tiga situasi 

yaitu untuk mengembangkan sebuah persamaan estimasi pembobot sendiri (self 

weighting estimating equation) yang memprediksi nilai-nilai untuk sebuah 

variabel kriteria dari nilai-nilai beberapa variabel pemrediksi, untuk evaluasi yang 

lebih baik pada variabel-variabel lain, serta untuk menguji dan menjelaskan teori 

sebab akibat. 

 Y = α+    +    +     +    +    +    + εt   (1) 

Dimana :  
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Y =Nilai perusahaan diproksikan dengan PBV (price 

book value) (Y) 

α     =Konstanta  

                   =Koefisien regresi  

     =Perputaran Modal Kerja (WCTO) 

     =Return on Equity (ROE) 

        =Debt Equity Ratio (DER) 

        =Dividend Payout Ratio (DPR) 

     = Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

        =Beta saham 
εt      =Error term 

 

3.6.2 Uji Hipotesis 

3.6.2.1 Uji  F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Ghozali 2005). Hipotesis pada penelitian ini yaitu: 

  :β1, β2, β3, β4, β5, β6 ≥   0 

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari 

variabel independen (X1 s/d X6) terdapat variabel dependen (Y). 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1) Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada pengaruh 

signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada 

pengaruh signifikan variabel independen secara simultan terhadap 

variabel dependen. 
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3.6.2.2 Uji  t 

Menguji hipotesis kedua atau analisis secara parsial alat uji  yang 

digunakan adalah koefisien korelasi parsial (r) atau koefisien regresi berganda (β). 

Ghozali (2005) menyatakan uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Pengujian koefisien regresi masing-masing variabel 

(Ghozali, 2005): 

  : βi = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel independen i dengan 

variabel dependen).  

  : βi ≠  0 (ada pengaruh signifikan variabel independen i dengan variabel 

dependen). 

Uji t dilakukan pada pengujian hipotesis secara parsial, untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variab el 

dependen. Kriteria pengujian sebagai berikut :  

1) Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh signifikan 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

2) Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima berarti tidak ada pengaruh signifikan 

variabel independen secara parsial terhadap variabeldependen. 

 

3.7.3.4 Uji  Standardized Cofficient Beta 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel 

bebas dan yang paling menentukan (dominan) pengaruhnya terhadap variabel 

terikat suatu model regresi linier, maka digunakan koefisien Beta (Beta 

Coefficient) setiap variabel yang distandarisasi (standardized cofficient). Nilai 
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beta (β) terbesar menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat.  
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BAB IV   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Perusahaan manufaktur  yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang masih aktif di Bursa efek 

Indonesia selama periode penelitian, yaitu kurun waktu antara tahun 2009 sampai 

dengan 2012. Perusahaan manufaktur yang selama tahun 2009 sampai dengan 

2012 yang secara konsisten atau terus-menerus membagikan dividen. Perusahaan 

manufaktur  yang aktif mengeluarkan laporan keuangan dan telah dipublikasikan 

dengan dasar periode tahun kalender berakhir 31 Desember serta memiliki 

komponen yang dipergunakan dalam perhitungan variabel penelitian. 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 

2009-2012 berjumlah 139 perusahaan. Terdapat 36 perusahaan yang memenuhi 

syarat pengambilan sampel. Adapun perusahaan yang menjadi sampel dari 

penelitian ini adalah : 

Tabel 4.1 

Data Sampel Perusahaan Manufaktur 2009-2012 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Jenis Produk 

1 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. Ceramics, Glass, Porcelain 

2 ARNA Arwana Citramulia Tbk. Ceramics, Glass, Porcelain 

3 ASII Astra International Tbk. Automotive & Components 

4 AUTO Astra Otoparts Tbk. Automotive & Components 

5 BATA Sepatu Bata Tbk. Footwear 

6 BRAM Indo Kordsa Tbk. Automotive & Components 

7 BRNA Berlina Tbk. Plastics&Packaging 

8 DLTA Delta Djakarta Tbk. Food & Beverages 

9 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. Pharmaceuticals 
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Lanjutan Tabel 4.1 

Data Sampel Perusahaan Manufaktur 2009-2012 

 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Jenis Produk 

10 EKAD Ekadharma International Tbk. Chemicals 

11 GDYR Goodyear Indonesia Tbk. Automotive&Components 

12 GGRM Gudang Garam Tbk. Tobacco 

13 HMSP HM Sampoerna Tbk. Tobacco 

14 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. Plastics&Packaging 

15 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk. Cable 

16 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Food&Beverages 

17 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Cement   

18 KLBF Kalbe Farma Tbk. Pharmaceuticals 

19 LION Lion Metal Works Tbk. Metal & Allied Products 

20 LMSH Lionmesh Prima Tbk. Metal & Allied Products 

21 MAIN Malindo Feedmill Tbk. Animal Feed 

22 MERK Merck Tbk.  Pharmaceuticals 

23 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. Food And Beverages 

24 MRAT Mustika Ratu Tbk. Cosmetics&Household 

25 MYOR Mayora Indah Tbk. Food & Beverages 

26 SCCO Supreme Cable Manufacturing & 

Commerce Tbk. 

Cable 

27 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. Cement   

28 SMSM Selamat Sempurna Tbk. Automotive & Components 

29 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. Cosmetics & Household 

30 TCID Mandom Indonesia Tbk. Cosmetics & Household 

31 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Pulp & Paper 

32 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. Ceramics, Glass, Porcelain 

33 TRST Trias Sentosa Tbk. Plastics & Packaging 

34 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. Pharmaceuticals 

35 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk.  Chemicals 

36 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Cosmetics & Household 

Sumber: IDX, 2013 (data diolah) 

 

4.2 Hasil Analisis Deskriptif 

Data yang diperoleh dari hasil analisa deskriptif, menunjukkan nilai 

tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari setiap variabel yang diteliti, baik itu variabel bebas yaitu faktor 
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fundamental yang terdiri dari  WCTO, ROE, DER, DPR, Sales Growth dan faktor 

teknikal (Beta), serta variabel terikat yaitu Price Book Value. Hasil analisa 

deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 

Deskripsi Data Penelitian 
Variabel Rata-rata  Per  tahun 

Max. Min. 
Rata-

rata 

Std. 

Deviation 2009 2010 2011 2012 

PBV 3,228 3,661 4,013 5,388 39,470 0,320 4,072 6,936 

WCTO 7,082 -2,377 1,702 -21,846 248,540 -874,610 -3,860 89,350 

ROE 0,438 0,348 0,352 0,310 4,491 0,016 0,362 0,451 

DER 1,120 0,774 0,761 0,759 8,440 0,100 0,854 1,012 

DPR 0,418 0,408 0,446 0,686 3,654 0,018 0,489 0,486 

SALES 

GROWTH 
0,031 0,137 0,156 0,164 2,050 -0,476 0,122 0,225 

BETA 0,528 0,659 0,621 -0,014 3,110 -8,479 0,448 1,271 

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (data diolah) 

 

Berdasarkan tebel 4.2  rata-rata  PBV perusahaan yang menjadi sampel 

adalah 4,072. PBV tahun 2009-2012 mengalamai kenaikan rata-rata ada setiap 

tahunnya. Nilai PBV yeng lebih dari satu mununjukan bahwa nilai pasar lebih 

tinggi dibandingkan nilai bukunya. Nilai PBV terendah selama tahun pengamatan 

adalah PBV  PT  Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2011 sebesar 

0,320 dan nilai PBV tertinggi adalah PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 

2012 sebesar 39,470.  

Berdasarkan tebel 4.2  rata-rata WCTO perusahaan yang menjadi sampel 

adalah (-) 3,860 kali. WCTO  tahun 2009-2012 mengalamai fluktuatif yang 

cenderung turun dibandingkan periode awal pada tahun pengamatan. Nilai WCTO 

yang turun mengindikasikan operating liquidity perusahaan semakin menurun. 

Nilai WCTO yang terendah selama tahun pengamatan adalah pada PT  Berlina 

Tbk pada tahun 2012 sebesar (-) 874,610 dan nilai tertinggi adalah PT Berlina 

Tbk pada tahun 2011 sebesar 248,540. 
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Berdasarkan tebel 4.2  rata-rata DER perusahaan yang menjadi sampel 

adalah 0,854. DER tahun 2009-2012 mengalamai penurunan rata-rata setiap 

tahunnya. Nilai DER mununjukan perbandingan antara hutang dengan modal 

sendiri. Rata-rata DER yag semakin menurun setiap tahun menunjukan bahwa 

semakin menurunnya ketergantungan permodalan perusahaan dengan pihak 

eksternal. Nilai DER terendah selama tahun pengamatan adalah pada PT Mandom 

Indonesia Tbk pada tahun 2010 sebesar 0,10 dan nilai tertinggi adalah PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2009 sebesar 8,44.  

Berdasarkan tebel 4.2  rata-rata  ROE perusahaan yang menjadi sampel 

adalah 0,362. ROE tahun 2009-2012 mengalamai fluktuatif setiap tahunnya dan 

cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode awal tahun pengamatan. 

Nilai ROE yang semakin menurun mengindikasikan bahwa adanya potensi 

penurunan keuntungan dari tingkat pengembalian dari modal yang disediakan oleh 

pemilik perusahaan. Nilai ROE terendah selama tahun pengamatan adalah pada 

PT Sumi Indo Kabel Tbk pada tahun 2010 sebesar 0,016 dan nilai tertinggi adalah 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2009 sebesar 4,491. 

Berdasarkan tebel 4.2  rata-rata DPR perusahaan yang menjadi sampel 

adalah 0,489.  DPR tahun 2009-2012 cenderung mengalami kenaikan rata-rata 

selama tahun pengamatan. Kenaikan nilai DPR menunjukan semakin besar 

dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Nilai DPR terendah selama 

tahun pengamatan adalah pada  PT Malindo Feedmill Tbk pada tahun 2009 

sebesar 0,018 dan nilai  tertinggi adalah PT Selamat Sempurna Tbk pada tahun 

2012 sebesar 3,654. 
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Berdasarkan tebel 4.2  rata-rata Sales Growth perusahaan yang menjadi 

sampel adalah 0,122. Sales Growth tahun 2009-2012 mengalami kenaikan rata-

rata selama tahun pengamatan. Kenaikan nilai Sales Growth menunjukan prospek 

yang baik pada kinerja perusahaan yang tercermin dari peningkatan jumlah 

penjualan pada setiap tahunnya. Nilai Sales Growth terendah selama tahun 

pengamatan adalah pada PT Sumi Indo Kabel Tbk pada tahun 2009 -0,476 dan 

nilai tertinggi adalah PT Delta Djakarta Tbk pada tahun 2012 sebesar 2,050. 

Berdasarkan tebel 4.2  rata-rata Beta perusahaan yang menjadi sampel 

adalah 0,448. Beta tahun 2009-2012 mengalami mengalamai fluktuatif setiap 

tahunnya dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode awal tahun 

pengamatan. Nilai Beta menunjukan besar kecilnya risiko yang akan ditanggung 

oleh investor apabila melakukan investasi pada suatau saham   perusahaan yang 

bersangkutan. Nilai Beta terendah selama tahun pengamatan adalah pada PT 

Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk pada tahun 2012 sebesar -8,479 

dan nilai tertinggi adalah PT Ekadharma International Tbk pada tahun 2012 

sebesar 3,110. 

4.3  Hasil Uji Asumsi Klasik  

4.3.1  Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov dan analisisnormal probability plot dengancara melihat 

penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression 

standardized residual. Pada pengujian normalitas residual yang pertama dengan  

uji statistik non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). Hasil uji Kolmogorof-

Smirnov dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel  4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .40481021 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .170 

Positive .100 

Negative -.170 

Kolmogorov-Smirnov Z .931 

Asymp. Sig. (2-tailed) .351 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

Sig. .299
c
 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower Bound .224 

Upper Bound .373 

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (data diolah) 

Dari hasil table di atas dapat dilihat nilai Kolmogorof-Smirnov sebesar 

0,931 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,351. Karena nilai signifikansi lebih besar 

dari Level of Significant 0,05 maka residual terdistribusi normal atau dengan kata 

lain residual berdistribusi normal. 

 Gambar 4.1   

Grafik Normal Plot 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (data diolah) 

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah 

analisis normal probability plot. Pada gambar 4.1 terlihat bahwa gambar normal 

probability plot menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini 
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menunjukkan bahwa model regresi, variabel dependen dan variabel independen 

mempunyai distribusi normal atau mendekati. 

4.3.2 Hasil Uji Multikolonieritas 

Pengujian multikolonieritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat 

nilai collinearity statistics dan nilai koefisien korelasi diantara variabel bebas. 

Hasil pengujian terlihat pada Tabel 4.4. sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

ROE .725 1.379 

WCTO .769 1.301 

DER .713 1.402 

DPR .804 1.244 

GROWTH .820 1.219 

BETA .810 1.234 

a. Dependent Variabel: PBV 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (data diolah) 

 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variabel). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Multikolonieritas terjadi apabila (1) nilai tolerance ( Tolerance < 0.10) dan (2) 

variance inflation faktor (VIF > 10). Berdasarkan Tabel 4.4. terlihat nilai VIF 

untuk variabel WCTO, ROE, DER, DPR, Growth, dan Beta Saham lebih kecil 

dari 10. Sedangkan nilai tolerance nya lebih besar dari 0.10. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi atau tidak 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, sehingga model tidak 

mengandung multikolonieritas. 
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4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Pendeteksian masalah heteroskesdastisitas dalam model regresi dilakukan 

dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent 

variabel). Jika pada grafik terdapat pola tertentu yang teratur, maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila tidak ada pola yang 

jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model. 

Gambar 4. 2 

Scatterplot Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (data diolah) 

 Dari Gambar 4.2. scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Price to Book 

Value  (PBV) berdasarkan masukan variabel bebas (independent) WCTO, ROE, 

DER, DPR, Growth, dan Beta. 

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi  

 Pendeteksian masalah autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin-

Watson atau uji d. Nilai d memiliki batas 0 sampai dengan 4, dan juga memiliki 
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batas bawah dL dan juga batas atas dU. Pedoman pengambilan keputusan untuk 

nilai d menurut Ghozali (2005) adalah sebagai berikut:  

a. Apabila d < dL atau d > (4 – dL) berarti terdapat autokorelasi  

b. Apabila d terletak antara dU dan (4 – dU) berarti tidak terdapat 

autokorelasi  

c. Apabila nilai d terletak antara dL dan dU (dL < d < dU) atau antara (4 – 

dU) dan (4 – dL) maka uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan 

yang pasti (No Decision). Pada nilai ini tidak dapat disimpulkan apakah 

terdapat autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.  

 Dari Tabel 4.6. diperoleh nilai hitung Durbin-Watson sebesar 2,026. Dari 

tabel statistik Durbin-Watson dengan alpha 5% diperoleh nilai d (Durbin-Watson) 

berada diantara upper bound (dU) dan 4 - dU atau dapat ditulis sebagai berikut, 

dU < d < 4 - dU. Pada tabel nilai Durbin-Watson dengan n = 144, k = 7, nilai dL 

sebesar 1,6320 dan nilai dU sebesar 1,8310 atau dapat ditulis sebagai berikut, dU 

< d < 4 - dU atau 1,8310<2,026<2,169. Hal ini dapat di artikan bahwa hipotesis 

awal (H0) diterima, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi  

Tabel 4.5 

Uji Durbin-Watson 

Sumber:  Hasil Penelitian, 2013 (data diolah) 

 

 

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

AdjustedR 

Square 

Std. Error 

of the Estimate Durbin-Watson 

 1 .804
a
 .646 ,553 ,45456 2,026 

a. Predictors: (Constant), BETA, DPR, GROWTH, DER, WCTO, ROE 

b. Dependent Variabel: PBV 
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4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.6 

Model Summary 

Coefficients
a
 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.541 .626  -.864 .397 

WCTO .083 .228 .052 .365 .719 

ROE .289 .064 .656 4.498 .000 

DER -.063 .138 -.067 -.456 .653 

DPR .001 .003 .072 .517 .610 

GROWTH 2.133 .986 .297 2.164 .041 

BETA .175 .118 .206 1.492 .149 

a. Dependent Variabel: PBV 

b. R    = 0,804
a            

R2  = 0,646      Adjusted R2 =  0,553 

c. Fhitung = 6,984, Sig. = 0.000
a
.  

Sumber: Lampiran, 2013 (data diolah) 

 

Dari tabel 4.6 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah 

sebagai berikut : 

PBV = –0,541+ 0,083 WCTO + 0,289ROE – 0,063DER + 0,001 DPR + 2,133 

GROWTH + 0,175 BETA 

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut : 

1. Konstanta sebesar –0.541 menyatakan bahwa jika variabel WCTO, ROE 

DER, DPR, Growth dan Beta Saham dianggap konstan, maka besarnya nilai 

PBV yaitu sebesar 0 (Nol). 

2. Koefisien regresi WCTO  sebesar +0.083 menyatakan bahwa setiap 

kenaikkan WCTO 1 kali akan menaikkan PBV sebesara +0.083 jika variabel  

yang lainnya bernilai  0 (Nol). 
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3. Koefisien regresi ROE sebesar 0.289 menyatakan bahwa setiap kenaikkan 

ROE 1 % akan menaikkan PBV sebesar 0.289 jika variabel  yang lainnya 

bernilai  0 (Nol). 

4. Koefisien regresi DER  sebesar -0.063 menyatakan bahwa setiap kenaikkan 

DER 1 % akan menurunkan PBV sebesar -0.063 jika variabel  yang lainnya 

bernilai  0 (Nol). 

5. Koefisien regresi DPR sebesar 0.001 menyatakan bahwa setiap kenaikkan 

DPR 1 % akan menaikkan PBV sebesar 0.001 jika variabel  yang lainnya 

bernilai  0 (Nol). 

6. Koefisien regresi Growth  sebesar 2.133menyatakan bahwa setiap kenaikkan 

Growth 1 % akan menaikkan PBV sebesar  2.133 jika variabel  yang lainnya 

bernilai  0 (Nol). 

7. Koefisien regresi Beta sebesar 0.175 menyatakan bahwa setiap kenaikkan 

Beta 1 satuan akan menaikkan PBV sebesar 0.175 jika variabel  yang 

lainnya bernilai  0 (Nol). 

 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

4.5.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model, yaitu 

variasi variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikatnya. Nilai 

koefisien determinasi R
2
 dapat dilihat dalam Tabel 4.6 sebesar 0.646 atau 64.6% 

yaitu, menunjukkan kemampuan variabel faktor fundamental (yang terdiri dari 

WCTO, ROE, DER, DPR dan Growth  dan faktor teknikal Beta dalam 

menjelaskan variasi yang terjadi pada PBV sebesar 64.6% , sedangkan sisanya 



66 
 

35.4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai 

koefisien determinasi R
2
 yang mendekati satu berartivariabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mejelaskan variabel 

dependen (Ghozali, 2005). 

  

4.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen.Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan uji F dimana 

jika signifikansi Fhitung lebih kecil dari alpha 5%, maka keputusan yang diambil 

adalah H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan Tabel 4.6 signifikansi Fhitung 

adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari alpha 5%, sehingga keputusan yang 

diambil adalah H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

fundamental yang terdiri dari WCTO, DER, ROE, DPR, dan Sales Growth dan 

faktor teknikal Beta secara simultan atau bersama-sama  memiliki pengaruh 

significant terhadap PBV. 

 

4.5.3 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah PBV benar-benar 

dipengaruhi secara parsial (individu) oleh dari WCTO, DER, ROE, DPR, dan 

Sales Growth dan faktor teknikal Beta. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan 

dengan Uji t dimana signifikansi t hitung lebih kecil dari alpha 5%, maka 

keputusan yang diambil adalah H0 ditolak dan Ha diterima. 
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a. Pengaruh rata-rata WCTO terhadap rata-rata PBV 

Koefisien regresi WCTO 0,083 dengan nilai t hitung untuk variabel 

WCTO  adalah 0.365dengan tingkat signifikansi 0,719. Dilihat dari 

tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa  secara parsial 

WCTO tidak berpengaruh besarnya PBV.    

b. Pengaruh rata-rata ROE terhadap rata-rata PBV 

Koefisien ROE 0.289 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dilihat dari 

tingkat signifikansi yang lebih kecil  dari 0,05, maka maka H0 ditolak 

dan H2 diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa  secara 

parsial ROE besarnya  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

besarnya PBV 

c. Pengaruh rata-rata DER terhadap rata-rata PBV 

Koefisien regresi DER -0,063 dengan tingkat signifikansi 0,653. 

Dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka H0 

diterima dan H3 ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa  

secara parsial DERtidak berpengaruh terhadap PBV.   

d. Pengaruh rata-rata DPR terhadap rata-rata PBV 

Koefisien DPR 0,001 dengan tingkat signifikansi 0,610. Dilihat tingkat 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H4 

ditolak.  Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa  secara parsial 

DPR tidak mempengaruhi PBV.  
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e. Pengaruh rata-rata Sales Growth terhadap rata-rata PBV 

Koefisien regresi Sales Growth  2,133  dengan tingkat signifikansi 

0,041. Dilihat tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0.05, maka H0 

ditolak dan H5 diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa  

secara parsial  Sales Growth  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  PBV. 

f. Pengaruh Beta  terhadap PBV 

Koefisien beta saham 0,175  dengan tingkat signifikansi 0,149. Dilihat  

tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan 

H5 ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa  secara parsial 

Beta tidak berpengaruh terhadap PBV.    

Dari uraian analisis di atas  diketahui bahwa diantara semua variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini, yang memiliki nilai signifikansi 

lebih kecil dari alpha 5%  adalah ROE dan Sales Growth.  Maka dapat 

disimpulkan bahwa  secara parsial ROE dan Sales Growth memiliki pengaruh 

terhadap PBV. Pada variabel bebas lainnya yaitu WCTO, DER dan DPR serta 

Beta secara parsial tidak berpengaruh terhadap terhadap PBV.  

 

4.5.4  Uji  Standardized Coefficients Beta 

Besaran nilai Beta (Beta Coefficient) setiap variabel yang distandarisasi 

(standardized cofficient) dari masing-masing independen, yang paling 

menentukan (dominan) pengaruhnya terhadap variabel terikat terhadap 

PBVadalah ROE. Hal ini tidak terlepas dari ROE yang  merupakan rasio yang 

sangat penting bagi pemilik perusahaan (the common stockholder), karena rasio 
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ini menunjukkan tingkat kembalian yang dihasilkan oleh manajemen dari modal 

yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Dengan kata lain, ROE menunjukkan 

keuntungan yang akan dinikmati oleh pemilik saham. Adanya pertumbuhan ROE 

menunjukkan prospek perusahaan yang semakin baik karena berarti adanya 

potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini ditangkap 

oleh investor sebagai sinyal positif dari perusahaan sehingga akan meningkatkan 

kepercayaan investor serta akan mempermudah manajemen perusahaan untuk 

menarik modal dalam bentuk saham. 

 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Faktor Fundamental 

 a. WCTO 

Berdasarkan hasil analisis uji t, secara parsial faktor fundamental 

WCTO tidak berpengaruh terhadap PBV. Tidak berpengaruhnya 

variabel rata-rata WCTO terhadap rata-rata PBV, dimungkinkan 

karena terdapat variabel intermediary di antara WCTO dengan PBV. 

Pada analisa teoritis sesuai dengan pengertian modal kerja menurut 

Sawir (2005:126). Berdasarkan konsep fungsional modal kerja 

menekankan pada aspek  fungsi modal kerja yang dimiliki perusahaan 

dalam menghasilkan pendapatan (income) dari usaha pokok 

perusahaan.Modal kerja berperan penting dalam menentukan tingkat 

profitabilitas. Perputaran modal kerja akan menghasilkan penjualan 

yang kemudian hasil penjualan tersebut akan menciptakan laba yang 

diperoleh dari tingkat efisiensi penggunaan modal kerja. Terciptanya 
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laba akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin 

tinggi tingkat profitabilitas mencerminkan kinerja perusahaan yang 

baik yang kemudian akan mempengaruhi kepercayaan investor 

terhadap perusahaan. Oleh karena itu PBV sebagai ukuran dari nilai 

perusahaan akan meningkat nilai perusahaan.  

Pandangan lainnya dari hasil penelitian tidak berpengaruhnya WCTO 

terhadap PBV, dikarenakan nilai WCTO dipengaruhi beberapa item 

yang ada di neraca, seperti perputaran persediaan, pihutang dan 

besaran saldo kas perusahaan. Beberapa item mempunyai proporsi 

yang berbeda disetiap karakteristik perusahaan.  

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

berpengaruhnya rata-rata WCTO terhadap rata-rata PBV tedapat dua 

alasan. Pertama, karena adanya pengaruh tidak langsung antara dua 

variabel tersebut yaitu laba atau tingkat profitabilitas perusahaan. 

Kedua adanya proporsi yang berbeda item-item yang berpengaruh 

pada perputaran modal kerja disetiap karakteristik perusahaan. 

 

b. ROE 

Berdasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.6 secara parsial faktor 

fundamental rata-rata  ROE memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap harga rata-rata PBV dan koefisien yang dihasilkan 

menunjukkan nilai positif 0,289. Adanya pengaruh positif yang 

signifikan ROE terhadap PBV mengindikasikan bahwa peningkan 

ROE menunjukan prospek perusahaan yang semakin baik karena 
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adanya potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dari menunjukkan tingkat kembalian yang dihasilkan oleh manajemen 

dari modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan berpengaruh 

pada kenaikan PBV. Semakin tinggi ROE maka kinerja perusahaan 

juga semakin baik. Hal ini juga akan mempertinggi kepercayaan 

investor terhadap perusahaan. Harga saham di pasar bisa ditawarkan 

dengan harga yang lebih tinggi , yang menyebabkan nilai PBV juga 

akan semakin naik. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Wirawati (2008) dan Hidayati (2010) yang 

menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif yang signifikan terhadap 

PBV. 

c. DER 

Secara parsial faktor fundamental rata-rata DER tidak berpengaruh 

terhadap rata-rata PBV sesuai yang ditunjukkan dari hasil uji hipotesis 

tabel 4.6. Tidak ada pengaruh atau korelasi struktur modal terhadap 

nilai perusahaan di karenakan besaran nilai DER perusahaan 

manufaktur mengalami fluktuasi yang tinggi pada tahun 2009-2012, 

dengan nilai standar deviasi 1.0 diatas nilai mean 0,8 menunjukan 

dispersi yang besar terhadap titik rata-rata. Besaran tersebut juga sama 

terjadi pada PBV perusahaan manufaktur pada periode yang sama 

yaitu dengan standar deviasi 6.3 dan mean 4,0.   Oleh karena itu, sulit 

bagi investor untuk menilai pengaruh DER terhadap PBV, karena 

besarnya fluktuatif data, dapat berpotensi menimbulkan risiko ketika 

digunakan untuk pengambilan keputusan. 
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d. DPR 

Pada uji t yang dilakukan, menunjukan bahwa rata-rata DPR tidak 

berpengaruh terhadap rata-rata PBV. Besaran angka DPR yang 

terdistribusi disetiap tahunnya yang mengalami fluktuatif yang besar, 

dengan nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan titik rata-

ratanya. Adanya fluktuasi yang tinggi pada DPR  menimbulkan 

kemungkinan akan timbulnya  risiko yang besar saat saat pengambilan 

keputusan bagi investor dalam menilai pengaruh DPR dengan PBV. 

Oleh karena itu investor tidak dap mengambil keputusan atau jawaban 

pengaruh DPR terhadap PBV dalam pertimbangan pengambilan 

keputusan. Hasil penelitian ini didukung juga dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Putra, dkk (2007) yang menyatakan bahwa secara 

parsial DPR tidak berpengaruh terhadap PBV. 

 

e. Sales Growth 

Berdasarkan analisis uji hipotesi pada tabel 4.6 secara parsial faktor 

fundamental rata-rata Sales Growth berpengaruh  positif terhadap rata-

rata PBV. Peningkatan Sales Growth mencerminkan manifestasi 

keberhasilan investasi periode masalalu dan dapat dijadikan sebagai 

prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Hal ini akan 

meningkatkan kepercayaan para investor. Semakin besar pertumbuhan 

perusahaan yang di interprestasikan dengan Sales Growth maka PBV 

perusahaan juga akan meningkat.  Hasil penelitian  ini didukung dari 
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hasil penelitian Wirawati (2008) yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap PBV. 

 

4.6.2  Faktor Teknikal  

f. Beta 

Secara parsial faktor fundamental rata-rata Beta tidak berpengaruh 

terhadap rata-rata PBV sesuai yang ditunjukkan dari hasil uji hipotesis 

tabel 4.6. Beta merupakan parameter risiko sistematis, yaitu risiko 

yang tidak dapat didiversifikaai  atau dihilangkan.  Artinya beta 

merupakan  risiko yang melekat (Inheren) pada setiap bisnis yang 

bersangkutan. Tidak berpengaruhnya beta terhadap PBV, di karenakan 

keheterogenan data sampel yang digunakan dalam penelitan.  

Mengingat perusahaan manufaktur terdiri dari banyak perusahaan 

yang terbagi lagi dalam sub sektor yang mempunyai karakteristik 

risiko yang berbeda-beda di setiap sub sektor.   Oleh karena itu tidak 

berpengaruhnya beta secara persial terhadap PBV, dimungkinkan 

karena investor tidak memperhitungkan  beta dalam mengukur risiko 

dalam lingkup keseluruhan perusahaan manufaktur. Hasil penelitian 

ini didukung juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk 

(2007) yang menyatakan bahwa secara parsial Beta tidak berpengaruh 

terhadap PBV. 
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4.7 Implikasi penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, mendukung hasil penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh  Hidayati (2010) yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap PBV, serta pada penelitian Wirawati (2008) yang 

menyatakan bahwa ROE dan  pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

PBV.  Putra, dkk (2007) yang menyatakan bahwa secara parsial DPR dan  Beta 

tidak berpengaruh terhadap PBV.  

  Rata-rata WCTO pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak 

adanya pengaruh terhadap Rata-rata PBV. Hal ini mengindikasikan penilaian 

likuiditas (intern) perusahaan tidak menjadi bahan pertimbangan investor dalam 

keputusan investasi. Tidak adanya pengaruh terhadap PBV. Pertimbangan analisis 

yang menyatakan bahwa WCTO mempunyai karakteristik yang berbeda dalam 

setiap jenis perusahaan, yag dipengaruhi proporsi setiap item-item di dalam modal 

kerja. Hal inin mengingat cukup luasnya lingkup industri manufaktur yang terbagi 

lagi dalam sub-sub sektor industri yang mempunyai karakteristk yang berbeda 

disetiap sub-industri. Hal ini yang perlu diperhatikan kalangan investor lainnya 

ketika ingin membandingkan atau mengukur likuiditas intern perusahaan dalam 

lingkup perusahaan manufaktur secara keseluruhan.  

 Pertimbangan analisis lainnya yaitu, dimungkinkan adanya variabel 

intermediary yang lebih menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. Berdasarkan konsep fungsional modal kerja menekankan 

pada aspek fungsi modal kerja yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan (income) dari usaha pokok perusahaan. Dari konsep ini yang 

memungkinkan adanya variabel intermediary yaitu laba perusahaan yang menjadi 
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faktor lain yang berpangaruh langsung terhadap PBV atau nilai perusahaan. 

Faktor ini intermediary ini yang perlu seorang manajemen perusahaan ketahui 

agar dapat mengetahui faktor fundamental mana yang berpengaruh langsung 

terhadap nilai perusahaan (PBV). 

 Berdasarkan hasil penelitian ini menyataan bahwa rata-rata ROE 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan  rata-rata PBV. Pengaruh ROE terhadap PBV juga didukung oleh hasil 

analisa hipotesis lainnya dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel 

independen yaitu ROE mempunyai pengaruh yang lebih besar (Dominan) di 

antara variabel independen. Oleh karena itu ROE dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan penting yang perlu seorang investor ketahui sebelum menanamkan 

investasinya dalam sebuah perusahaan. Pertumbuhan ROE menunjukan prospek 

perusahaan yang semakin baik karena adanya potensi peningkatan keuntungan 

atas jumlah modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Hal ini yang akan 

mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan yang memungkinkan 

manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk saham. Apabila 

terdapat demand yang tinggi, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi 

harga saham yang nantinya kan semakin tinggi di pasar. Tentu dengan tingginya 

harga pasar akan meningkatkan nilai PBV perusahaan. 

 Tidak berpengaruhnya rata-rata DER dan rata-rata DPR terhadap rata-

rata PBV secara parsial. Hal ini dikarenakan besaran angka DPR dan DER yang 

terdistribusi disetiap tahunnya yang mengalami fluktuatif yang besar, dengan nilai 

standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan titik rata-ratanya. Adanya fluktuasi 

yang tinggi pada DER dan DPR mengindikasikan terjadi simpangan yang besar 
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pada distribusi data yang berpotensi akan menimbulkan risiko yang besar saat 

pengambilan keputusan bagi investor dalam menilai pengaruh DER dan DPR 

dengan PBV. Poin penting yang dapat diambil adalah ketika terjadi fluktuatif 

yang besar pada besaran variabel,investor harus berhati-hati dalam mengambil 

sebuah keputusan. Hal ini dikarenakan semakin fluktuatif  besaran variabel 

tersebut, memungkinkan besarnya risiko yang akan diambil ketika mengmbil 

keputusan.. 

 Rata-rata Sales growth berpengaruh positif yang signifikan terhadap 

Rata-rata PBV. Pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi setiap periodenya 

menginterprestasikan prospek yang baik dari perusahaan. Hal ini juga 

mengiindikasikan manifestasi yang berhasil pada periode masa lalu,. Hasil 

penilitian ini dapat menjadi informasi bagi manajemen perusahaan untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan sehingga menciptakan prospek yang menjanjikan 

dimasa akan datang bagi seorang investor. 

 Berdasarkan hasil penelitian lainnya menyatakan rata-rata Beta tidak 

berpengaruh terhadap rata-rata PBV. Hal ini dikarenakan beta merupakan  risiko 

yang melekat (Inheren) pada setiap bisnis yang bersangkutan. Tidak 

berpengaruhnya beta terhadap PBV, di karenakan keheterogenan data sampel 

yang digunakan dalam penelitan.  Mengingat perusahaan manufaktur terdiri dari 

banyak perusahaan yang terbagi lagi dalam sub-sektor yang mempunyai 

karakteristik risiko yang berbeda-beda di setiap sub sektor. Hal ini yang perlu 

diperhatikan oleh investor dalam mengukur pengaruh risiko yang terdapat pada 

lingkup sampel perusahaan yang banyak serta heterogen. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Industri Manufaktur 

pada tahun 2009-2012 di Bursa Efek Indonesia mengenai pengaruh faktor 

fundamental dan teknikal terhadap nilai perusahaan. Ada beberapa poin penting 

dari hasil penelitian ini, antara lain : 

1) Berdasarkan hasil analisis pada pengaruh simultan menunjukkan bahwa 

rata-rata dari masing-masing faktor fundamental yang terdiri WCTO, 

ROE, DER, DPR, Sales Growth dan Beta secara simultan atau bersama-

sama memiliki pengaruh signifikan terhadap PBV dengan R
2
 64,6%.  

2) Berdasarkan hasil analisis pada pengaruh parsial menunjukkan bahwa rata-

rata ROE dan rata-rata Sales Growth berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap rata-rata PBV dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 

α= 0.05. Variabel independen lainnya yaitu WCTO, DER, DPR, dan Beta 

tidak berpengaruh terhadap PBV dengan tingkat signifikansi yang lebih 

besar dari α= 0.05. 

3) Berdasarkan uji Standardized Coefficients Beta, Besaran nilai Beta (Beta 

Coefficient) setiap variabel yang distandarisasi (standardized cofficient) 

dari masing-masing variabel independen, yang paling menentukan 

(dominan) pengaruhnya terhadap variabel terikat terhadap PBV adalah 

ROE dengan Standardized Coefficients Beta sebesar 0.656. 
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Berdasarkan uraian diatas dari hasil hipotesis yang dilakukan. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semakin besar nilai ROE dan Sales Growth menunjukan 

persepsi positif pada nilai suatu perusahaan yang diinterprestasikan adanya 

potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh bagi pemegang saham dan 

prospek pertumbuhan di masa yang akan datang yang baik pada perusahaan. Hal 

ini yang akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan yang 

memungkinkan manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk 

saham. Apabila terdapat demand yang tinggi, maka secara tidak langsung akan 

mempengaruhi harga saham yang nantinya kan semakin tinggi di pasar. Tentu 

dengan tingginya harga pasar akan meningkatkan nilai perusahaan (PBV). 

 

 

5.2 Saran 

1. Manajemen perusahaan pada industri manufaktur diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan khusunya terkait tingkat 

pengembalian ekuitas pemilik (ROE) dan pertumbuhan perusahaan 

(Sales Growth). Adanya pertumbuhan ROE dan Sales Growth 

menunjukan prospek  perusahaan semakin baik karena adanya potensi 

peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan yang  ditangkap 

sebagai sinyal positif bagi investor. 

2. Bagi para peneliti lainnya, penggunaan variabel penelitian khususnya  

WCTO dan Beta perlu disesuaikan dengan sampel atau objek terkait 

karakteristik lingkup perusahaan yang akan digunakan dalam 

penelitian. Hal ini dikarenakan kedua variabel tersebut mempunyai 
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karakteristik dan proporsi  yang berbeda dalam setiap karakteristik atau 

jenis perusahaan. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil valid,  

kedua variabel tersebut sebaiknya digunakan pada sampel yang 

mempunyai karakteristik homogen. 
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Lampiran 1 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
Penulis Judul Variebel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Rosje 

V.Suryaputri 

dan Christina 

Dwi  

Astuti (2003)  

 

Pengaruh faktor  

Leverage, Dividend Payout, 

Size, Earning Per Share, 

Country risk terhadap PBV  

Variabel 

dependen:  

PBV  

Variabel 

independen: 

ROA, DER, 

EPS, dan 

Beta saham  

EPS dan 

Betasaham 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif 

terhadapPBV 

sedangkan ROA 

dan DER 

berpengaruh 

negative  

 

Taswan 

(2003) 

 

 “Analisis pengaruh 

insider ownership, 

kebijakan hutangdan 

devidenterhadap 

nilaiperusahaan serta 

factor-faktor 

yangmempengaruhinya” (studi 

pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2010). 

Variabel 

independen : 

insider 

ownership, 

DER, DPR 

Variabel 

dependen : 

PBV 

Hasil dari 

penelitian ini 

mengemukakan 

bahwa kebijakan 

hutang dan 

insider 

ownership 

berpengaruh 

positif  dan 

signifikan 

terhadap 

PBV sedangkan 

Kebijakan 

deviden 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap PBV 

Tito Perdana 

Putra, dkk 

(2007)  

 

Pengaruh kinerja keuangan 

dan Beta saham terhadap price 

to Book Value . (Studi pada 

Perusahaan Real Estate dan 

Property yang Listed di Bursa 

Efek Indonesia Periode Tahun 

2004-2006) 

 

Variabel 

dependen: 

PBV  

Variabel 

independen: 

ROA, DER, 

EPS DPR 

dan Beta 

saham  

Secara parsial 

ROA, Beta 

saham, dan DPR 

tidak 

berpengaruh 

terhadap PBV, 

dan secara 

parsial variabel 

DER, EPS 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap PBV  
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Lanjutan Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
Penulis Judul Variebel Penelitian Hasil Penelitian 

Ni Gusti Putu 

Wirawati (2008) 

. 

“Pengaruh Faktor 

FundamentalPerusahaanTerhadapP

riceBook Value DalamPenilaian 

Saham diBursa Efek JakartaDalam 

Kondisi 

Krisis Moneter” 

Variabel 

independen 

yaitu :Return 

onEquity(ROE),De

videndPayout 

Ratio(DPR)Tingkat

pertumbuhan 

(GRW),degree 

offinancialleverage(

DFL) 

Variabeldependen: 

PBV 

Return on Equity 

(ROE), Devidend 

Payout Ratio 

(DPR) 

dan 

tingkatpertumbuh

an (GRW) 

mempunyai 

hubungan 

yang positif dan 

signifikan, 

sedangkan 

degree of 

financial 

leverage (DFL) 

tidak 

signifikan 

terhadap 

price book value. 

Eva Eko Hidayati  

(2010) 

Analisis Pengaruh Debt to Equtiy 

Ratio, Dividend Payout Ratio, 

Return on Equity, dan Size terhadap 

Price Book Value Perusahaan 

Manufaktur yang Listing di Bursa 

Efek Indonesia. 

Variabel 

independen:  

Debt to Equity 

Ratio, Dividend 

Payout Ratio, 

Return on Equity, 

dan Size.  

Variabel dependen:  

Price Book Value 

Return on Equity 

dan Size masing-

masing 

berpengauh 

positif dan 

signifikan 

terhadap Price 

Book Value. Debt 

to Equtiy Ratio 

dan Dividend 

Payout Ratio 

masing-masing 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap Price 

Book Value.  

Durrotun Nasehah 

(2012) 

Analisis Pengaruh ROE, DER, 

DPR, Growth, dan Firm Size 

Terhadap PBV (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Listed 

di BEI periode Tahun 2007-2010) 

Variabel 

independen : 

ROE, DER, DPR, 

Growth, dan Firm 

Size 

Variabel dependen : 

PBV 

Return on Equity 

(ROE) dan 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

berhubungan 

positif dan 

signifikan 

terhadap PBV 

sedangkan Debt 

to Equity Ratio, 

Growth dan 

Firrmsize tidak 

signifikann 

terhadap Price to 

Book Value. 

Sumber : berbagai jurnal dan penelitian terdahulu, 2013 
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Lampiran 2 
Tabel Rata-rata Price to Book Value (PBV) 

IndustriManufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 

No 

Code 
Perusahaan 

PBV 
Rata-rata 

Std. Deviation 2009 2010 2011 2012 

1 AMFG 0,530 1,370 1,330 1,520 1,188 

6,936 

2 ARNA 0,800 1,300 1,390 5,350 2,210 

3 ASII 3,520 4,480 3,950 3,680 3,908 

4 AUTO 1,380 2,790 2,780 2,730 2,420 

5 BATA 1,550 2,650 2,020 1,980 2,050 

6 BRAM 0,660 1,010 0,810 0,860 0,835 

7 BRNA 0,460 1,100 0,960 1,670 1,048 

8 DLTA 1,680 3,330 3,120 7,630 3,940 

9 DVLA 1,540 2,050 1,770 2,360 1,930 

10 EKAD 1,010 1,340 1,490 1,730 1,393 

11 GDYR 0,950 1,230 0,920 1,020 1,030 

12 GGRM 2,270 3,630 4,860 4,230 3,748 

13 HMSP 4,360 12,080 16,760 24,130 14,333 

14 IGAR 0,700 0,920 1,720 1,570 1,228 

15 IKBI 1,010 0,750 0,460 0,840 0,765 

16 INDF 3,070 2,550 1,280 1,540 2,110 

17 INTP 4,720 4,490 3,990 4,590 4,448 

18 KLBF 3,060 6,140 5,300 7,830 5,583 

19 
LION 

0,480 0,760 0,900 1,550 0,923 

20 LMSH 0,580 0,980 0,840 1,050 0,863 

21 MAIN 2,530 4,200 3,940 6,230 4,225 

22 MERK 5,060 5,950 6,010 8,200 6,305 

23 MLBI 35,450 12,290 14,260 39,470 25,368 

24 MRAT 0,530 0,820 0,600 0,570 0,630 

25 MYOR 2,180 4,140 4,510 5,400 4,058 

26 
SCCO 0,720 0,950 1,240 1,320 

1,058 

27 SMGR 4,390 4,670 4,650 6,370 5,020 

28 SMSM 2,170 2,970 2,920 4,560 3,155 

29 SQBB 0,370 0,360 0,320 0,330 0,345 

30 TCID 1,850 1,530 1,520 2,050 1,738 

31 TKIM 0,390 0,660 0,420 0,360 0,458 

32 TOTO 0,800 3,060 3,260 3,650 2,693 

33 TRST 0,540 0,610 0,830 0,730 0,678 

34 TSPC 1,360 2,950 3,770 5,130 3,303 

35 UNIC 0,750 0,580 0,590 0,560 0,620 

36 UNVR 22,770 31,120 38,970 31,160 31,005 

 
Rata-rata 3,228 3,661 4,013 5,388 4,072 

 

 
Min 0,320 

 

 
Max 39,470 

 Sumber :  Laporan Keuangan Tahunan,2013 (data diolah) 
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Lampiran 3 

Tabel Rata-rata Debt equity Ratio (DER) 

IndustriManufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 

No 

Code 

Perusahaan DER 
Rata-rata Std. 

Deviation 2009 2010 2011 2012 

1 AMFG 0,290 0,290 0,250 0,260 0,273 

1,012 

2 ARNA 1,380 1,120 0,720 0,550 0,943 

3 ASII 1,000 1,100 1,020 1,030 1,038 

4 AUTO 0,390 0,380 0,470 0,620 0,465 

5 BATA 0,380 0,460 0,460 0,500 0,450 

6 BRAM 0,230 0,260 0,380 0,420 0,323 

7 BRNA 1,700 1,620 1,530 1,610 1,615 

8 DLTA 0,270 0,200 0,220 0,260 0,238 

9 DVLA 0,410 0,330 0,280 0,340 0,340 

10 EKAD 1,100 0,740 0,610 0,510 0,740 

11 GDYR 1,710 1,760 1,770 1,370 1,653 

12 GGRM 0,480 0,440 0,590 0,590 0,525 

13 HMSP 0,690 1,010 0,900 1,110 0,928 

14 IGAR 0,290 0,230 0,220 0,290 0,258 

15 IKBI 0,140 0,220 0,220 0,330 0,228 

16 INDF 2,450 1,340 0,700 0,710 1,300 

17 INTP 0,240 0,170 0,150 0,170 0,183 

18 KLBF 0,390 0,230 0,270 0,270 0,290 

19 
LION 

0,190 0,170 0,210 0,160 0,183 

20 LMSH 0,830 0,670 0,710 0,260 0,618 

21 MAIN 6,350 2,750 2,150 1,790 3,260 

22 MERK 0,230 0,200 0,180 0,370 0,245 

23 MLBI 8,440 1,410 1,300 2,490 3,410 

24 MRAT 0,160 0,140 0,180 0,180 0,165 

25 MYOR 1,030 1,180 1,720 1,720 1,413 

26 
SCCO 

1,770 1,720 1,800 1,400 1,673 

27 SMGR 0,260 0,290 0,350 0,460 0,340 

28 SMSM 0,800 0,960 0,700 0,780 0,810 

29 SQBB 0,210 0,190 0,200 0,190 0,198 

30 TCID 0,130 0,100 0,110 0,180 0,130 

31 TKIM 2,630 2,450 2,460 2,530 2,518 

32 TOTO 0,910 0,730 0,760 0,580 0,745 

33 TRST 0,680 0,640 0,610 0,690 0,655 

34 TSPC 0,340 0,360 0,400 0,380 0,370 

35 UNIC 0,810 0,850 0,960 0,810 0,858 

36 UNVR 1,020 1,150 1,850 1,430 1,363 

 

Rata-rata 1,120 0,774 0,761 0,759 0,854 

 

 

Min 0,100 

 

 

Max 8,440 

 Sumber :  Laporan Keuangan Tahunan,2013 (data diolah) 
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Lampiran 4 

Tabel Rata-rata Return on Equty (ROE) 

IndustriManufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 

No 

Code 

Perusahaan ROE 
Rata-rata Std. 

Deviation 2009 2010 2011 2012 

1 AMFG 0,060 0,238 0,208 0,148 0,164 

0,451 

2 ARNA 0,279 0,264 0,269 0,351 0,291 

3 ASII 0,411 0,427 0,340 0,311 0,372 

4 AUTO 0,279 0,361 0,266 0,230 0,284 

5 BATA 0,238 0,255 0,222 0,193 0,227 

6 BRAM 0,136 0,199 0,102 0,120 0,139 

7 BRNA 0,136 0,235 0,229 0,140 0,185 

8 DLTA 0,302 0,334 0,358 0,377 0,343 

9 DVLA 0,206 0,240 0,229 0,186 0,215 

10 EKAD 0,330 0,316 0,239 0,221 0,276 

11 GDYR 0,408 0,187 0,066 0,148 0,202 

12 GGRM 0,264 0,266 0,269 0,159 0,239 

13 HMSP 0,690 0,857 1,070 0,920 0,884 

14 IGAR 0,248 0,287 0,247 0,243 0,256 

15 IKBI 0,083 0,016 0,048 0,043 0,047 

16 INDF 0,400 0,324 0,201 0,150 0,269 

17 INTP 0,355 0,325 0,299 0,321 0,325 

18 KLBF 0,341 0,330 0,305 0,241 0,304 

19 
LION 0,198 0,193 0,223 0,214 

0,207 

20 LMSH 0,098 0,221 0,265 0,447 0,258 

21 MAIN 0,930 0,872 0,627 0,534 0,741 

22 MERK 0,587 0,433 0,573 0,350 0,486 

23 MLBI 4,491 1,261 1,283 1,841 2,219 

24 MRAT 0,091 0,098 0,102 0,060 0,088 

25 MYOR 0,319 0,331 0,258 0,235 0,286 

26 
SCCO 

0,054 0,195 0,280 0,299 0,207 

27 SMGR 0,457 0,393 0,348 0,346 0,386 

28 SMSM 0,373 0,394 0,417 0,082 0,317 

29 SQBB 0,691 0,463 0,533 0,467 0,538 

30 TCID 0,200 0,183 0,186 0,165 0,184 

31 TKIM 0,111 0,092 0,096 0,060 0,090 

32 TOTO 0,482 0,412 0,385 0,284 0,391 

33 TRST 0,154 0,142 0,136 0,057 0,122 

34 TSPC 0,200 0,242 0,243 0,207 0,223 

35 UNIC 0,036 0,033 0,246 0,045 0,090 

36 UNVR 1,147 1,122 1,515 0,960 1,186 

 

Rata-rata 0,438 0,348 0,352 0,310 0,362 

 

 

Min 0,016 

 

 

Max 4,491 

 Sumber :  Laporan Keuangan Tahunan,2013 (data diolah) 
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Lampiran  5 

Tabel Rata-rata Dividen Payout Ratio (DPR) 

IndustriManufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 

No 

Code 

Perusahaan DPR 
Rata-rata Std. 

Deviation 2009 2010 2011 2012 

1 AMFG 0,258 0,052 0,103 0,132 0,136 

0,486 

2 ARNA 0,144 0,163 0,287 0,231 0,206 

3 ASII 0,347 0,366 0,318 2,606 0,909 

4 AUTO 0,300 0,430 1,514 0,269 0,628 

5 BATA 0,200 0,505 0,594 0,663 0,491 

6 BRAM 0,780 0,419 1,023 0,383 0,651 

7 BRNA 0,593 0,345 0,262 0,376 0,394 

8 DLTA 0,443 1,090 1,108 1,173 0,954 

9 DVLA 0,349 0,455 0,278 0,324 0,351 

10 EKAD 0,102 0,068 0,201 0,122 0,123 

11 GDYR 0,020 0,139 0,275 0,194 0,157 

12 GGRM 0,195 0,302 0,497 0,632 0,406 

13 HMSP 0,482 1,143 1,002 0,909 0,884 

14 IGAR 0,127 0,098 0,474 0,472 0,293 

15 IKBI 1,524 0,931 0,171 0,735 0,840 

16 INDF 0,199 0,277 0,233 0,400 0,277 

17 INTP 0,201 0,257 0,269 0,226 0,238 

18 KLBF 0,137 0,197 0,553 0,762 0,412 

19 
LION 

0,209 0,168 0,198 0,245 0,205 

20 LMSH 0,240 0,039 0,044 0,024 0,087 

21 MAIN 0,018 0,237 0,190 0,159 0,151 

22 MERK 0,817 0,673 0,433 1,718 0,910 

23 MLBI 1,702 0,174 0,884 1,442 1,050 

24 MRAT 0,265 0,172 0,189 0,370 0,249 

25 MYOR 0,103 0,158 0,206 0,193 0,165 

26 
SCCO 

0,334 0,101 0,168 0,244 0,212 

27 SMGR 0,487 0,504 0,372 0,399 0,440 

28 SMSM 1,355 0,861 0,525 3,654 1,599 

29 SQBB 0,565 0,850 0,656 1,000 0,768 

30 TCID 0,484 0,489 0,487 0,560 0,505 

31 TKIM 0,089 0,032 0,157 0,093 0,093 

32 TOTO 0,095 0,639 0,408 0,283 0,356 

33 TRST 0,195 0,308 0,390 0,992 0,471 

34 TSPC 0,500 0,598 0,308 0,601 0,502 

35 UNIC 0,380 0,545 0,182 0,854 0,490 

36 UNVR 0,802 0,899 1,088 1,245 1,008 

 

Rata-rata 0,418 0,408 0,446 0,686 0,489 

 

 

Min 0,018 

 

 

Max 3,654 

 Sumber :  Laporan Keuangan Tahunan,2013 (data diolah) 
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Lampiran 6 

Tabel Rata-rata Working Capital Turn Over  (WCTO) 

IndustriManufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 

No 

Code 

Perusahaan WCTO 
Rata-rata Std. 

Deviation 2009 2010 2011 2012 

1 AMFG 3,470 2,533 2,277 2,250 2,632 

89,350 

2 ARNA -13,290 -95,140 227,620 24,134 35,831 

3 ASII 9,992 0,085 0,052 8,698 4,707 

4 AUTO 4,576 6,598 10,964 18,237 10,094 

5 BATA 4,293 -5,740 4,046 3,915 1,629 

6 BRAM 3,226 3,310 3,504 3,542 3,396 

7 BRNA 5,591 7,751 248,536 -874,608 -153,183 

8 DLTA 1,535 1,150 1,171 3,858 1,929 

9 DVLA 2,136 1,955 1,759 1,719 1,892 

10 EKAD 7,819 4,793 4,437 2,195 4,811 

11 GDYR -30,825 -21,145 -18,447 -29,744 -25,040 

12 GGRM 2,837 2,613 1,560 3,033 2,511 

13 HMSP 6,559 7,243 8,309 9,751 7,965 

14 IGAR 2,288 2,023 0,162 2,721 1,798 

15 IKBI 2,400 3,278 2,727 2,962 2,842 

16 INDF 20,682 3,758 3,884 3,752 8,019 

17 INTP 2,978 1,815 1,571 1,422 1,946 

18 KLBF 2,905 2,629 2,523 3,265 2,830 

19 
LION 

0,956 0,858 0,951 1,024 0,947 

20 LMSH 5,056 5,147 4,865 -12,245 0,706 

21 MAIN 13,972 13,504 12,823 10,606 12,726 

22 MERK 2,731 2,303 2,156 2,703 2,473 

23 MLBI -5,559 -51,459 -484,872 -4,689 -136,645 

24 MRAT 1,439 1,461 1,480 1,620 1,500 

25 MYOR 4,844 4,393 4,203 3,605 4,261 

26 
SCCO 

11,389 11,545 12,519 9,792 11,311 

27 SMGR 2,434 -8,044 3,443 5,754 0,897 

28 SMSM 6,466 4,371 3,981 4,682 4,875 

29 SQBB 2,056 1,551 1,487 1,808 1,725 

30 TCID 2,861 2,650 2,693 2,802 2,751 

31 TKIM 2,208 2,681 2,494 -1,877 1,377 

32 TOTO 3,110 2,990 3,419 2,909 3,107 

33 TRST 27,797 12,712 8,737 9,053 14,575 

34 TSPC 2,685 2,764 2,741 2,881 2,768 

35 UNIC 4,540 5,567 -16,923 6,771 -0,011 

36 UNVR 126,782 -30,070 -11,570 -24,743 15,100 

 

Rata-rata 7,082 -2,377 1,702 -21,846 -3,860 

 

 

Min -874,608 

 

 

Max 248,536 

 Sumber :  Laporan Keuangan Tahunan,2013 (data diolah) 
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Lampiran 7 

Tabel Rata-rata Sales Growth 

IndustriManufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 

No 

Code 

Perusahaan 
SALES  GROWTH 

Rata-rata Std. 

Deviation 2009 2010 2011 2012 

1 AMFG -0.144 0.268 0.070 0.101 0.074 

0.225 

2 ARNA 0.104 0.162 0.112 0.207 0.146 

3 ASII 0.015 0.310 0.260 0.157 0.185 

4 AUTO -0.013 0.188 0.177 0.124 0.119 

5 BATA 0.107 0.077 0.054 0.106 0.086 

6 BRAM -0.084 0.203 0.053 -0.114 0.014 

7 BRNA 0.119 0.058 0.195 0.233 0.151 

8 DLTA 0.099 -0.260 0.029 2.050 0.479 

9 DVLA 0.503 0.069 0.046 0.118 0.184 

10 EKAD 0.120 0.239 0.291 -0.375 0.069 

11 GDYR 0.039 0.343 0.083 0.046 0.128 

12 GGRM 0.090 0.143 0.111 0.171 0.129 

13 HMSP 0.124 0.113 0.218 0.260 0.179 

14 IGAR 0.066 0.070 -0.043 0.084 0.044 

15 IKBI -0.476 0.422 -0.122 0.205 0.007 

16 INDF -0.043 0.034 0.180 0.104 0.069 

17 INTP 0.081 0.053 0.247 0.245 0.157 

18 KLBF 0.154 0.125 0.067 0.250 0.149 

19 
LION 

-0.139 0.051 0.288 0.246 0.112 

20 LMSH -0.233 0.288 0.292 0.072 0.105 

21 MAIN 0.080 0.090 0.293 0.272 0.184 

22 MERK 0.179 0.060 0.155 0.012 0.101 

23 MLBI 0.219 0.108 0.039 -0.157 0.052 

24 MRAT 0.123 0.066 0.100 0.128 0.105 

25 MYOR 0.222 0.512 0.309 0.112 0.289 

26 
SCCO 

-0.290 0.456 0.530 0.053 0.187 

27 SMGR 0.178 -0.003 0.142 0.197 0.128 

28 SMSM 0.016 0.136 0.157 0.197 0.126 

29 SQBB 0.170 -0.274 0.121 0.135 0.038 

30 TCID 0.120 0.056 0.128 0.118 0.106 

31 TKIM -0.256 0.085 0.040 0.022 -0.027 

32 TOTO -0.128 0.144 0.197 0.175 0.097 

33 TRST -0.132 0.111 0.160 -0.038 0.025 

34 TSPC 0.238 0.141 0.126 0.147 0.163 

35 UNIC -0.293 0.214 0.298 0.063 0.070 

36 UNVR 0.171 0.079 0.192 0.163 0.151 

 

Rata-rata 0,031 0,137 0,156 0,164 0,122 

 

 

Min -0,476 

 

 

Max 2,050 

 Sumber :  Laporan Keuangan Tahunan,2013 (data diolah) 
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Lampiran 8 

Tabel Rata-rata Beta 

IndustriManufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 

No 

Code 

Perusahaan BETA 
Rata-rata Std. 

Deviation 2009 2010 2011 2012 

1 AMFG -0,091 2,832 1,502 0,494 1,184 

1,271 

2 ARNA -0,491 0,483 -2,029 -1,542 -0,895 

3 ASII 1,600 1,562 0,935 1,403 1,375 

4 AUTO 0,072 2,141 1,802 0,667 1,171 

5 BATA 0,741 0,048 0,410 1,558 0,689 

6 BRAM 0,441 0,514 -0,340 2,768 0,846 

7 BRNA 1,009 1,215 -0,021 0,952 0,789 

8 DLTA 1,229 0,141 0,237 -1,804 -0,049 

9 DVLA 0,536 0,100 0,500 0,086 0,306 

10 EKAD 0,090 1,938 2,581 3,105 1,929 

11 GDYR -0,295 1,164 0,542 -0,859 0,138 

12 GGRM 1,304 0,409 0,275 0,449 0,609 

13 HMSP -0,213 -0,114 0,378 0,169 0,055 

14 IGAR 0,568 0,333 0,789 0,622 0,578 

15 IKBI 2,031 -0,904 1,084 -1,324 0,222 

16 INDF 1,566 1,116 1,487 0,520 1,172 

17 INTP 0,838 0,622 1,059 0,791 0,828 

18 KLBF 0,922 0,576 0,790 0,794 0,771 

19 
LION 

-0,466 0,597 1,361 -2,075 -0,146 

20 LMSH 0,148 -0,165 -0,587 -2,540 -0,786 

21 MAIN -0,224 -3,605 1,076 0,207 -0,637 

22 MERK 1,107 0,184 -0,009 0,415 0,424 

23 MLBI 0,874 0,475 -0,079 -1,592 -0,081 

24 MRAT 1,185 1,262 0,870 1,280 1,149 

25 MYOR 1,560 0,955 2,021 0,845 1,345 

26 
SCCO 

0,000 -0,070 0,734 -8,479 -1,954 

27 SMGR 0,503 0,738 1,111 1,808 1,040 

28 SMSM 1,017 2,031 0,003 0,806 0,964 

29 SQBB 0,000 -0,188 0,000 0,000 -0,047 

30 TCID 0,649 -0,049 -0,046 -0,289 0,066 

31 TKIM 1,369 1,581 0,975 0,576 1,125 

32 TOTO -0,477 2,181 -0,215 -1,852 -0,091 

33 TRST 0,114 0,777 2,908 1,691 1,373 

34 TSPC 0,446 1,651 0,309 0,191 0,649 

35 UNIC -1,078 0,777 0,427 -0,132 -0,002 

36 UNVR 0,410 0,400 -0,477 -0,195 0,035 

 

Rata-rata 0,528 0,659 0,621 -0,014 0,448 

 

 

Min -8,479 

 

 

Max 3,105 

 Sumber :  Laporan Keuangan Tahunan,2013 (data diolah) 
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Lampiran 9 
Hasil Uji Hipotesis 

 

Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.658 6 1.443 6.984 .000a 

Residual 4.752 23 .207   

Total 13.410 29    

a. Predictors: (Constant), BETA, DPR, GROWTH, DER, WCTO, ROE 
b. Dependent Variable: PBV 

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (data diolah) 
 
 

 

Model Summaryb 

Model 
R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 1 ,804a ,646 ,553 ,45456 

a. Predictors: (Constant), BETA, DPR, GROWTH, DER, WCTO, ROE 
b. Dependent Variable: PBV 


