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  BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data pada penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan dalam 

sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2006-2015. Jumlah perusahaan dalam sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada periode tersebut berjumlah sebanyak 

56 perusahaan dan dari jumlah tersebut yang dijadikan sampel adalah sebanyak 7 

perusahaan. Sampel tersebut diambil berdasarkan purposive sampling dimana 

kriterianya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.  

4.1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini guna 

memberikan gambaran data secara deskriptif. Statistik deskriptif yang dijelaskan 

dalam penelitian ini meliputi mean (rata-rata), median (nilai tengah), maksimum, 

minimum, dan standar deviasi. Berikut ini hasil statistik deskriptif dari 70 data 

penelitian yang terdiri dari variabel ukuran perusahaan, good corporate 

governance dan nilai perusahaan.  

Tabel 4 1 Hasil Statistik Deskriptif 

  Mean  Median  Minimum  Maximum  Std. Deviation  

TA 27.372 27.630 20.160 32.480 3.060 

TS  26.496 26.930 16.280 32.050 3.357 

KM  0.012 0.000 0.000 0.200 0.033 
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KI 0.734 0.810 0.110 1.510 0.220 

DR 4.271 4.000 2.000 11.000 2.305 

KMI 0.480 0.500 0.000 0.670 0.138 

KA 2.800 3.000 0.000 7.000 1.887 

Y 2.386 2.000 -12.000 45.000 5.949 

ROA -0.109 0.040 -9.880 0.400 1.185 

NPM 0.548 0.110 -78.600 120.430 17.193 

  

 Rata-rata total aset pada perusahaan yang dijadikan sampel dalam penilitian 

ini adalah sebesar 27.372, artinya rata-rata ukuran perusahaan yang dihitung 

berdasarkan total aset adalah sebesar 27.372. Nilai tengah dari data adalah 27.630.  

Standar deviasi sebesar 3.060 menunjukkan bahwa data cukup tersebar. Hal ini 

dibuktikan dengan jarak antara nilai terendah dan tertinggi dimana nilai tertinggi 

adalah 32.480 dan nilai terendah adalah 20.160.  

 Rata-rata total sales pada perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penilitian ini sebesar 26.496, artinya rata-rata besarnya ukuran perusahaan yang 

dihitung dengan indikator total sales adalah 26.496. Nilai tengah dari data ini 

adalah 26.930. Standar deviasi sebesar 3.357 menunjukkan bahwa data cenderung 

tersebar. Nilai tertinggi dari data adalah 32.050 dan nilai terendah adalah 16.280. 

 Rata-rata kepemilikan manajerial pada perusahaan yang dijadikan sampel 

dalam penilitian ini sebesar 0.012, artinya rata-rata saham yang dimiliki oleh 

pihak manajemen pada perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah 0.012. Nilai 

tengah dari data ini adalah 0.000. Standar deviasi sebesar 0.033 yang 
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menunjukkan bahwa data cenderung tidak tersebar. Hal ini dibuktikan oleh nilai 

tertinggi dari data adalah 0.200 dan nilai terendah adalah 0.000.  

 Rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan yang dijadikan sampel 

sebesar 0.734, maknanya adalah rata-rata besarnya saham yang dimiliki oleh 

pihak institusional pada perusahaan sampel sebesar 0.734. Nilai tengah dari data 

ini adalah 0.810. Standar deviasi sebesar 0.220 menunjukkan bahwa data 

cenderung tersebar. Nilai tertinggi dari data adalah 1.510 dan nilai terendah adalah 

0.110.  

 Rata-rata dewan direksi dari 7 perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah 4.271, artinya rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel ini 

menunjuk 4 orang untuk menjadi dewan direksi. Nilai tengah dari data adalah 

4.000. Berdasarkan tabel juga dapat diketahui bahwa data tersebar yakni dengan 

melihat nilai standar deviasi sebesar 2.305. Hal ini dibuktikan oleh nilai tertinggi 

dari data adalah 11.000 dan nilai terendah adalah 2.000.   

 Rata-rata besarnya komisaris independen yang dimiliki 7 perusahaan yang 

dijadikan sampel sebesar 0.480, artinya rata-rata dari ke tujuh perusahaan sampel 

tersebut memilih 4 orang untuk menjadi komisaris independen perusahaan. Nilai 

tengah dari KMI sebesar 0.500. Nilai standar deviasi sebesar 0.138 menunjukkan 

bahwa data cenderung tersebar. Nilai tertinggi dari data adalah 0.670 sedangkan 

nilai terendahnya adalah 0.000.  

  Rata-rata komite audit pada perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penilitian ini sebesar 2.800, artinya rata-rata jumlah anggota komite audit yang 

dimiliki oleh perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah 2 hingga 3 anggota. 
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Nilai tengah dari data adalah 3.000. Data komite audit memiliki standar deviasi 

sebesar 1.887 yang artinya data tersebar. Hal ini dibuktikan oleh nilai tertinggi 

dari data adalah 7.000 dan nilai terendahnya adalah 0.000. 

 Rata-rata nilai perusahaan dari 7 perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah 2.386, artinya rata-rata nilai perusahaan yang diukur dengan 

price to book value pada perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 

2.386. Nilai tengah dari data adalah 2.000. Berdasarkan tabel juga dapat diketahui 

bahwa data tersebar yakni dengan melihat nilai standar deviasi sebesar 5.949. Hal 

ini dibuktikan oleh nilai tertinggi dari data adalah 45.000 dan nilai terendah adalah 

-12.000.   

 Rata-rata besarnya return on asset yang dimiliki 7 perusahaan yang 

dijadikan sampel sebesar -0.109, artinya rata-rata kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang diukur dengan ROA dari ke tujuh perusahaan sampel 

tersebut adalah sebesar -0.109. Nilai tengah dari ROA sebesar 0.040. Nilai standar 

deviasi sebesar 1.185 menunjukkan bahwa data cenderung tersebar. Nilai tertinggi 

dari data adalah 0.400 sedangkan nilai terendahnya adalah -9.880.  

  Rata-rata net profit margin pada perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penilitian ini sebesar 0.548, artinya setiap Rp. 1 penjualan perusahaan 

menghasilkan keuntungan sebesar 0.548. Nilai tengah dari data adalah 0.110. Data 

NPM memiliki standar deviasi sebesar 17.193 yang artinya data tersebar. Hal ini 

dibuktikan oleh nilai tertinggi dari data adalah 120.430 dan nilai terendahnya 

adalah -78.600.   
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4.2. Analisis Korelasi 

 Korelasi merupakan alat uji untuk mengukur adanya hubungan linier antara 

variabel satu dengan variabel lain. Korelasi menunjukkan indikasi awal hubungan 

antar variabel.  

Tabel 4 2 Hasil Korelasi 

 TA TS KM KI DR KMI KA Y ROA NPM 

TA  1.000                 

TS  0.962 1.000          

KM  -0.227 -0.286 1.000         

KI -0.132 -0.048 -0.699 1.000        

DR 0.765 0.724 -0.134 -0.126 1.000       

KMI -0.226 -0.179 0.063 -0.070 -0.355 1.000      

KA 0.453 0.452 -0.154 0.019 0.463 -0.139 1.000     

Y 0.064 0.087 -0.138 0.076 0.031 -0.084 0.102 1.000    

ROA 0.320 0.342 -0.309 0.185 0.149 -0.157 0.204 0.250 1.000  

NPM 0.026 -0.126 -0.209 0.153 -0.025 -0.065 0.120 0.096 0.562 1.000 

 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa variabel TA memiliki korelasi positif 

dengan TS, DR, KA, Y, ROA, dan NPM. TS memiliki korelasi positif dengan DR, 

KA, Y, dan ROA. KM memiliki korelasi positif dengan KMI. KI memiliki 

korelasi positif dengan KA, Y, ROA, dan NPM. DR berkorelasi positif dengan 

KA, Y, dan ROA. KA memiliki korelasi positif dengan Y, ROA, dan NPM. Y 

berkolerasi positif dengan ROA dan NPM. ROA berkolerasi positif dengan NPM. 
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Kemudian, selain korelasi-korelasi positif tabel di atas juga menunjukkan 

beberapa variabel seperti TA yang memiliki korelasi negatif dengan KM, KI, dan 

KMI. TS memiliki korelasi negatif dengan KM, KI, KMI, dan NPM. KM 

memiliki korelasi negatif dengan KI, DR, KA, Y, ROA, dan NPM. KI memiliki 

korelasi negatif dengan DR dan KMI. DR berkorelasi negatif dengan KMI dan 

NPM. KMI berkorelasi negatif dengan KA, Y, ROA, dan NPM. 

4.3. Analisis R-square 

 Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti akan memberi penjelasan tentang 

seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melihat nilai R-square.  

Tabel 4 3 R-square 

 R-square 

Value  0.056 

Profit  0.115 

 

Nilai R-square pada VALUE sebesar 0.056 berarti bahwa sebesar 5,6% VALUE 

dapat dijelaskan oleh model sedangkan 94.4% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diketahui oleh peneliti.   

Nilai R-square pada PROFIT yang mana profitabilitas ini merupakan variabel 

kontrol dalam penelitian ini adalah sebesar 0.115 berarti bahwa sebesar 11,5% 

PROFIT dapat dijelaskan oleh model sedangkan 88.5% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diketahui oleh peneliti. 
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4.4. Pengujian Hipotesis 

 Uji hipotesis jika menggunakan alat statistik berupa SmartPLS 3 dapat 

dilihat dari hasil uji Inner Weights pada kolom T-Statistic. Pada uji Inner Weights, 

jika α=5% maka t=1,96. Oleh karena itu jika T-Statistik>1,96 maka, hasil 

dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. 

Tabel 4 4 Hasil dari Inner Weights 

 Original sample 

estimate 

Mean of 

subsamples 

Standard 

deviation 

T-Statistic 

Size -> Value -0.006 -0.005 0.017 0.366 

GCG -> Value 0.096 0.096 0.009 11.004 

GCG -> Profit 0.339 0.338 0.015 23.238 

Profit -> Value 0.190 0.189 0.018 10.340 

 

4.4.1. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan 

 Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa ukuran perusahaan mempunyai T-Statistic 0.366 (<1.96) dan nilai original 

sample of estimate yang didapat negatif 0.006, hal ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan 

pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA1 yang mengharapkan 

hubungan positif antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan ditolak. 

Artinya, semakin besarnya ukuran perusahaan tidak dapat menentukan semakin 

besar pula nilai perusahaan. 
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 Perusahaan yang berukuran besar akan mendapatkan kepercayaan yang 

lebih dari pasar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil sehingga 

perusahaan besar memiliki akses pendanaan dari pasar yang lebih luas. Kemudian, 

signaling theory menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki akses pendanaan 

yang luas dapat memberi sinyal positif kepada para investor dan memberi prospek 

yang baik sehingga dapat memberi pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Akan tetapi, hal ini tidak terbukti pada penelitian ini. Penelitian ini bertolak 

belakang dengan penelitian dari Prasetyorini (2013) dan Pantow, Murni, & Trang 

(2015) yang menunjukkan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Namun, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setyorini dan Puspaningsih (2013) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 Menurut Setyorini dan Puspaningsih (2013), tidak adanya hubungan yang 

positif antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan menunjukkan bahwa 

jika ukuran perusahaan semakin besar maka tidak serta merta dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Perusahaan berukuran besar atau memiliki nilai aset dan 

penjualan yang tinggi tidak semua memanfaatkannya untuk kegiatan investasi. 

Kemungkinan yang pertama adalah dengan adanya aset yang tinggi perusahaan 

memiliki kebijakan untuk tidak melakukan investasi baru terkait dengan ekspansi 

dan lebih memprioritaskan untuk melunasi kewajiban-kewajiban atau hutangnya 

terlebih dahulu. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah perusahaan lebih 

memilih untuk membagi dividen dari sumber daya yang dimilikinya dari pada 

digunakan untuk investasi baru terkait ekspansi tersebut. Oleh karena itu, alasan 
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hipotesis ini ditolak adalah karena perusahaan yang berukuran besar tidak selalu 

memanfaatkannya untuk melakukan investasi baru terkait ekspansi yang dapat 

meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Maka, ukuran perusahaan yang 

besar tidak mampu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai 

perusahaan yang tinggi. 

4.4.2. Good Corporate Governance Berpengaruh Positif terhadap Nilai 

Perusahaan  

 Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa Good Corporate Governance mempunyai T-Statistic 11.004 (>1.96). Hal 

ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan dan nilai original sample of estimate yang 

didapat positif 0.096, menunjukkan bahwa Good Corporate Governance 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Berdasarkan pengujian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis HA2 yang mengharapkan hubungan positif 

antara Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan gagal ditolak. Oleh 

karena itu, dapat diartikan bahwa jika penerapan Good Corporate Governance 

baik maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Begitu pula sebaliknya, jika 

penerapan Good Corporate Governance buruk maka nilai perusahaan juga akan 

menurun. 

 Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara agen dan principle akan 

menumbuhkan masalah atau yang disebut dengan masalah keagenan. Masalah ini 

terjadi karena adanya asimetri informasi yang dimiliki oleh agen dan principle. 

Agen atau manajer yang berkewajiban mengelola perusahaan tentu memiliki 
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informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principle serta memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kompensasi atas kinerjanya. Sedangkan principle memiliki 

orientasi untuk mendapatkan keuntungan dengan pencapaian return yang 

maksimal atas dana yang diinvestasikannya. Oleh karena itu, perlu ada sebuah 

mekanisme yang mengatur hubungan antara principle dengan agen ini supaya 

terjalin hubungan yang baik dan mekanisme inilah yang disebut dengan good 

corporate governance.  

 Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham, komisaris, dan direksi) untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan 

nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan 

dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011). Perusahaan yang menerapkan mekanisme 

good corporate governance dengan baik akan mendapatkan keuntungan yaitu 

terciptanya nilai tambah untuk pemegang saham, artinya perusahaan akan 

mendapatkan kemudahan dalam memperoleh modal dari pasar modal. Dimana hal 

ini juga akan berakibat pada meningkatnya harga saham dan nilai perusahaan 

tersebut. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Black, Kim, 

Jang, & Park (2015) dan Randy dan Juniarti (2011) dan bertolak belakang dengan 

penelitian dari Anugrah dan Herwiyanti (2014) yang menunjukkan tidak adanya 

pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. 
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4.4.3. Good Corporate Governance Berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas 

 Pada penelitian ini profitabilitas merupakan variabel kontrol yang juga 

menjadi variabel dependen jika dihubungkan dengan good corporate governance. 

Berdasarkan pengujian terhadap data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

Good Corporate Governance mempunyai T-Statistic 23.238 (>1.96). Hal ini 

menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas dan nilai original sample of estimate yang didapat positif 

0.339, menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa jika penerapan 

Good Corporate Governance baik maka dapat meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba atau profitabilitas. Begitu pula sebaliknya, 

jika penerapan Good Corporate Governance buruk maka profitabilitasnya juga 

akan menurun. 

 Agency Theory menjelaskan adanya hubungan antara priciple dan agent 

(manajemen) dimana kedua belah pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda 

dan tentu manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih 

dibandingkan dengan principle. Sehingga, dari hubungan keagenan ini timbulah 

masalah keagenan karena asimetri informasi tersebut. Oleh karena itu, mekanisme 

good corporate governance ini dapat diterapkan guna mengurangi masalah 

keagenan. Sebagai contoh, menurut Keown et al. (2000), kepemilikan manajerial 

dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan ini dengan cara 

mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer 

akan bertindak sesuai dengan kebutuhan pemegang saham. Adanya komisaris 
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independen juga dapat menengahi masalah yang terjadi antara pengelola 

perusahaan dengan pemegang saham karena komisaris independen tidak terikat 

pada siapapun. Oleh karena itu, dengan sejajarnya pemegang saham dan fungsi 

pengendalian maka biaya keagenan akan berkurang sehingga sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan 

operasional lainnya yang dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga 

profitabilitasnya akan meningkat. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wilopo dan Tjondro (2011) dan Riandi dan Siregar (2011) serta 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasinta (2012) yang 

membuktikan bahwa good corporate governance tidak memiliki hubungan yang 

positif dengan ROA atau profitabilitas.  

4.4.4. Profitabilitas Berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan 

 Pada penelitian ini profitabilitas merupakan variabel kontrol jika 

dihubungkan dengan nilai perusahaan. Berdasarkan pengujian terhadap data yang 

telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa profitabilitas mempunyai T-Statistic 

10.340 (>1.96). Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan dan nilai original sample of estimate yang 

didapat positif 0.190, menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa jika 

profitabilitas sebuah perusahaan besar maka nilai perusahaannya juga tinggi. 

Begitu pula sebaliknya, jika profitabilitasnya kecil maka nilai perusahaan juga 

rendah. 
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 Signaling Theory mengungkapkan bahwa investor mampu melihat kondisi 

perusahaan baik perusahaan yang memiliki nilai yang tinggi dan prospek bagus 

maupun perusahaan yang memiliki nilai rendah dan prospek kurang bagus. Oleh 

karena itu, tentu investor akan memilih perusahaan yang profitabel karena 

perusahaan yang profitabel memiliki prospek yang bagus. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut profitabel 

dan memiliki nilai yang tinggi karena kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba tinggi. Tingginya profitabilitas ini akan memberi sinyal positif 

ke pasar yang akan ditangkap oleh para investor sehingga mempermudah 

perusahaan untuk memperoleh modal dalam bentuk saham yang berakibat pada 

meningkatnya nilai perusahaan dan harga saham perusahaan di pasar modal. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih (2013) 

dan Prasetyorini (2013) dan bertolak belakang dengan penelitian Warouw, Sintje, 

dan Saerang (2016) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


