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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1

Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 –
2014. Berdasarkan data yang diperoleh dari website IDX (Indonesia Stock
Exchange) dan Saham Ok terdapat 140 perusahaan BUMN dan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat 20 Perusahaan. Pengambilan
sampel perusahaan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive
sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau
kriteria tertentu.
1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014.
2. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan tahunannya.
3. Tidak mengalami delisting selama penelitian.
4. Perusahaan BUMN yang melakukan pembagian Deviden.
5. Perusahaan yang tidak menggunakan dollar.
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Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:
Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel
No
1
2
3
4
5

Kriteria Pengambilan Sampel
Jumlah
Daftar Keseleruhuan Perusahaan BUMN tahun 2011 – 2014
140
di Saham Ok
Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI
120
Perusahaan yang melaporkan keuangan tahunannya (tidak
20
mengalami delisting) terdaftar di BEI
Perusahaan BUMN yang tidak melakukan pembagian
3
Deviden (Tidak lengkap Laporan Tahunannya)
Perusahaan yang menggunakan dollar
3
Jumlah
14
Tahun Pengamatan
4
Jumlah sampel total penelitian
56
14 x 4

Sumber: Sampel Data, 2016

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel, terdapat 140
perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode
penelitian yaitu tahun 2011 – 2014. Dari 140 perusahaan BUMN tersebut,
hanya terdapat 14 perusahaan dan 56 data perusahaan yang datanya sesuai
dengan kebutuhan penelitian ini. Variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari variabel, Keputusan Investasi yang
diproksikan dengan Total Asset Growth (TAG) dan Market to Book Asset
Ratio (MBAR), Keputusan Pendanaan yang dikonfirmasikan melalui
Market Debt to Equity Ratio (MDER), dan Kebijakan Dividen yang
diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR) sedangkan variabel
dependennya adalah Nilai Perusahaan yang diproksikan dengan Free Cash
Flow (FCF).
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4.2 Metode Analisis Data
4.2.1

Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan
minimum. Hasil analisis statistik deskriptif variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2

Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean
Total Asset Growth
56 -.08263
.45198
.1834749
Market to Book Asset 56 .89039
3.85374
1.6901917
Ratio
Market Debt to Equity 56 .33847
11.17233
3.4892494
Ratio
Dividend Payout Ratio 56 -.11938
1.09463
.3378236
Free Cash Flow
56 -.44465
.58139
.0901055
Valid N (listwise)
56

Std. Deviation
.10102862
.77561349
3.29453341
.24728345
.17485723

Tujuan dari hasil uji statistik deskriptif ini adalah untuk melihat
kualitas data penelitian yang ditunjukkan dengan angka atau nilai yang
terdapat pada mean dan standar deviasi. Dapat dikatakan apabila mean
lebih besar dari pada standar deviasi atau penyimpangannya maka kualitas
data adalah lebih baik.
Berdasarkan output maka diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Total Asset Growth (TAG)
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukan
bahwa nilai rata–rata pertumbuhan asset (Total Asset Growth) yaitu
sebesar 0.1834749, artinya perusahaan akan menghasilkan kinerja
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yang optimal pada tahun yang akan datang dengan total asset sebesar
18.34749% lebih tinggi dari total asset tahun sebelumnya. Standar
deviasi untuk variabel Total Asset Growth adalah sebesar 0.10102862
atau sebesar 10.102862%. Nilai minimum sebesar -0.08263 atau
sebesar -8.263%, artinya pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi
bila besarnya kekayaan akhir tinggi berarti kekayaan awal rendah atau
turun sebesar -8.263% atau sebesar Rp. 6,479,783 juta dimiliki oleh PT
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2013, karena
disebabkan oleh adanya pembelian saham kembali (buy back) dan
penurunan pendapatan penjualan. Nilai maksimum sebesar 0.45198
atau sebesar 45.198% artinya, semakin tinggi tingkatan pertumbuhan
aktiva maka kekayaan akhir perusahaan pun semakin besar sebesar
45.198%atau sebesar Rp 12,42 triliun dimiliki oleh PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk tahun 2013, karena memberikan kontribusi
besar pada peningkatan aset secara keseluruhan. Disamping itu
peningkatan total aset disebabkan oleh aksi korporasi pada tahun 2013
yaitu melakukan akuisisi PT PP Dirganeka dengan kepemilikan
sebesar 99,999%.
b. Market to Book Asset Ratio (MBAR)
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif tabel 4.2 yang
diukur dengan Market to Book Asset Ratio ditunjukan dengan nilai
rata–rata sebesar 1.6901917, artinya harga saham perusahaan lebih
besar sebesar 169.01917% dari nilai pasar, ini menunjukkan tambahan
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aktiva

keuangan

yang

digunakan

untuk

melakukan

investasi

perusahaan relatif kecil. Padahal nilai peluang investasi dapat
dianalisis

melalui

adanya

tambahan

aktiva

keuangan

yang

diinvestasikan dalam satu periode atau lebih. Apabila perusahaan
dikategorikan sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, maka secara
langsung peluang investasi tersebut dapat dibuktikan melalui adanya
tambahan modal melalui tambahan aktiva keuangan. Standar deviasi
sebesar 0.77561349 atau sebesar 77.561349%. Nilai minimum sebesar
0.89039 atau sebesar 89.039% dimiliki oleh PT Aneka Tambang
(Persero) tahun 2013. Nilai maksimum sebesar 3.85374 dimiliki oleh
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tahun 2012, artinya PT Semen
Indonesia menunjukan kenaikan harga saham yang cukup tinggi dari
nilai pasarnya, hal tersebut berdampak pada meningkatnya nilai
perusahaan.
c. Market Debt to Equity Ratio (MDER)
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif tabel 4.2
ditunjukandengan nilai rata – rata Market Debt to Equity Ratio sebesar
3.4892494, artinya perusahaan lebih banyak menggunakan hutang
dalam pembiayaan perusahaannya sebesar 348.92494%, hal ini
menunjukan penggunaan hutang untuk biaya operasi perusahaan
dinilai cukup tinggi. Dengan penggunaan hutang yang tinggi tetapi
harus tetap diikuti dengan pengelolaan yang baik. Untuk menentukan
komposisi

pendanaan

yang

optimal

yang

nantinya

dapat
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mempengaruhi nilai perusahaan yaitu dengan mempertimbangkan
hutang dengan modal sendiri. Nilai standar deviasi untuk variabel
MDER sebesar 3.29453341, artinya selama periode penelitian, ukuran
penyebaran dari variabel hutang adalah sebesar 329.453341%. Nilai
minimum sebesar 0.33847 dimiliki oleh PT Timah (Persero) Tbk tahun
2012, sedangkan nilai maksimum sebesar 11.17233 atau sebesar
1,117.233% dimiliki oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun
2011. Jika dilihat dari nilai maksimum MDER, ternyata Bank
Tabungan Negara memiliki hutang yang lebih besar dari jumlah
aktivanya. Dengan kata lain ekuitas perusahaan BBTN tersebut
memiliki nilai yang negatif.
d. Dividend Payout Ratio (DPR)
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2
variabel Dividend Payout Ratio ditunjukan dengan rata – rata sebesar
0.3378236, artinya nilai rata–rata variabel DPR yang dimiliki oleh
perusahaan yaitu sebesar 33.78236% dari total laba yang diperoleh
perusahaan dibagikan sebagai dividen, ini menunjukkan bahwa
penggunaan laba untuk membayarkan deviden kepada para pemegang
saham dinilai cukup tinggi. Apabila perusahaan memiliki sasaran rasio
pembayaran deviden (Devidend Payout Ratio) yang stabil selama ini
dan perusahaan dapat meningkatkan rasio tersebut, para investor akan
percaya bahwa manajemen mengumumkan perubahan positif pada
keuntungan yang diharapkan perusahaan. Nilai standar deviasi sebesar
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0.24728345, menunjukkan ukuran penyebaran dari variabel kebijakan
deviden sebesar 24.7283345%. Nilai minimum sebesar -0.11938 dari
laba perlembar saham dimiliki oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
tahun 2014. Nilai Maksimum sebesar 1.09463 dari total laba yang
diperoleh perusahaan dibagikan sebagai dividen dimiliki oleh PT
Aneka Tambang (Persero) Tbk tahun 2013. Peningkatan deviden ini
akan dapat memberikan pengaruh positif pada harga saham yang
nantinya juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
e. Free Cash Flow (FCF)
Berdasarkan tabel 4.2 Free Cash Flow ditunjukan dengan ratarata sebesar 0.0901055, artinya nilai pasar yang dimiliki oleh
perusahaan BUMN cukup baik yaitu sebesar 9.01055% dari pada
harga saham perusahaannya. Standar deviasi sebesar 0.17485723 atau
sebesar 17.485723%. Nilai minimum sebesar -0.44465 artinya
perusahaan memiliki nilai pasar terendah jika harga saham yang
dimiliki oleh perusahaan berada pada tingkat 44.465% atau dibawah
batas minimum nilai perusahaan dimiliki oleh PT Adhi Karya
(Persero) Tbk tahun 2012, dan nilai maksimum sebesar 0.58139,
artinya perusahaan memiliki nilai pasar yang paling tinggi sebesar
58.139% dari harga saham yang diterima oleh investor untuk
kemakmuran pemegang saham dimiliki oleh PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk tahun 2012. Semakin tinggi nilai pasar suatu perusahaan
maka semakin besar pula dana yang akan diterima oleh pemilik saham.
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4.2.2

Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas
Model regresi yang baik mensyaratkan adanya normalitas pada
data penelitian. Cara mendeteksi kenormalan data dengan menggunakan
uji Kolmogrov – Smirnov. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari
0.05 maka dikatakan data terdistribusi normal (Ghozali, 2013). Adapun
hasil pengujian Kolmogrov – Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai
berikut:
Tabel 4.1
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual
N
56
Mean
.0000000
Normal Parametersa,b Std.
.13229936
Deviation
Absolute
.153
Most
Extreme
Positive
.153
Differences
Negative
-.117
Kolmogorov-Smirnov Z
1.149
Asymp. Sig. (2-tailed)
.143
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan uji normalitas dengan uji One-Sample KolmogrovSmirnov, terlihat bahwa nilai Kolmogrov-Smirnov untuk variabel residual
sebesar 1.149 dan signifikan pada 0.143 diatas 0.05. Dengan demikian
data dapat dikatakan normal. Sehingga penelitian ini dapat digunakan
untuk uji regresi.
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4.2.2.2 Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam
model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk
mengetahui apakah terjadi multikolonieritas dapat dilihat dari nilai
tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini
menunjukan setiap variabel independen dijelaskan variabel independen
lainnya. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolonieritas adalah
apabila nilai tolerance dibawah 0.10 dan nilai VIF diatas 0.10. Adapun
hasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Uji Multikolonieritas
Coefficients
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
B

(Constant)

1

a

Std. Error

-.116

.084

Total Asset Growth

.298

.198

Market to Book Asset

.069

T

Sig.

Coefficients

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance

VIF

-1.391

.170

.172

1.504

.139

.857

1.166

.030

.305

2.291

.026

.632

1.581

-.012

.007

-.229

-1.657

.104

.589

1.698

.230

.086

.325

2.686

.010

.764

1.308

Ratio
Market Debt to Equity
Ratio
Dividend Payout Ratio

a. Dependent Variable: Free Cash Flow

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai tolerance dan nilai VIF, untuk
variabel Total Asset Growth (TAG) diperoleh nilai tolerance dan nilai VIF
sebesar 0.857 dan 1.166, variabel Market to Book Asset Ratio (MBAR)
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diperoleh nilai tolerance dan nilai VIF sebesar 0.632 dan 1.581, variabel
Market Debt to Equity Ratio (MDER) diperoleh nilai tolerance dan nilai
VIF sebesar 0.589 dan 1.698, dan variabel Dividend Payout Ratio (DPR)
diperoleh nilai tolerance dan nilai VIF sebesar 0.764 dan 1.308.
Hasil uji multikolonieritas terlihat bahwa tidak ada variabel
independen yang memiliki nilai tolerance yang dibawah 0.10 yang berarti
tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%
serta nilai Variance Inflation Fasctor (VIF) tidak ada yang melebihi 0.10.
Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diajukan bebas dari
multikolonieritas.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan apakah model regresi linear ada korelasi
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik
adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya autokorelasi antara lain dapat diuji dengan menggunakan uji
Durbin-Watson (DW test) adapun hasilnya sebagai berikut:
Tabel 4.3
Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R
R Square Adjusted
R Std. Error of DurbinSquare
the Estimate Watson
a
1
.654
.428
.383
.13738965
1.965
a. Predictors: (Constant), Dividend Payout Ratio, Market to Book Asset
Ratio, Total Asset Growth, Market Debt to Equity Ratio
b. Dependent Variable: Free Cash Flow
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Berdasarkan tabel 4.3 diketahui nilai Durbin – Watson sebesar
1.965 Menurut Ghozali 2013, untuk mengetahui ada atau tidaknya
autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.4
Penentuan autokorelasi
Hipotesis nol
Tdk ada autokorelasi positif
Tdk ada autokorelasi positif
Tdk ada korelasi negatif
Tdk ada korelasi negatif
Tdk ada autokorelasi, positif
atau negative
Sumber: Ghozali, 2013

Keputusan
Tolak
No desicison
Tolak
No decision
Tdk ditolak

Jika
0 < d < dl
dl ≤ d ≤ du
4– dl < d < 4
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Du <d < 4 - du

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar
1.965. Pada taraf signifikansi 5% dengan variabel bebas k = 4 dan n = 56
diperoleh dl = 1.4201 dan du = 1.7246. Nilai DW terletak pada du < d < 4
– du yaitu 1.7246 < 1.965 < 2.2754, maka dapat disimpulkan bahwa model
regresi tidak mengandung autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu
dengan menggunakan uji glejser. Model regresi dikatakan tidak terjadi
heteroskedastisitas jika nilai signifikan >0.05. Hasil uji heteroskedastisitas
dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:
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Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
(Constant)
.085
.061
Total Asset Growth
.127
.145
1
Market to Book Asset Ratio .008
.022
Market Debt to Equity Ratio -.010
.005
Dividend Payout Ratio
-.016
.063
a. Dependent Variable: abs_ut

Standardized t
Coefficients
Beta
1.388
.124
.876
.057
.343
-.317
-1.853
-.037
-.246

Sig.

.171
.385
.733
.070
.806

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua variabel
menunjukan hasil yang tidak signifikan karena nilai signifikan lebih besar
dari 0.05 berarti dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terjadi
heteroskedastisitas.

4.2.3

Analisis Regresi Linear Berganda
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis
regresi berganda. Model ini digunakan untuk menguji kelayakan model
persamaan regresi dan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel
independen (Total Asset Growth (TAG), Market to Book Asset Ratio
(MBAR), Market Debt to Equity Ratio (MDER), Dividend Payout Ratio
(DPR)) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Free
Cash Flow (FCF)).

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI ... SURYANI , F. EKONOMI UMP, 2016.

59

Tabel 4.6
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
(Constant)
-.116
.084
Total Asset Growth
.298
.198
1
Market to Book Asset Ratio .069
.030
Market Debt to Equity Ratio -.012
.007
Dividend Payout Ratio
.230
.086
a. Dependent Variable: Free Cash Flow

Standardized t
Coefficients
Beta
-1.391
.172
1.504
.305
2.291
-.229
-1.657
.325
2.686

Sig.

.170
.139
.026
.104
.010

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 4.6 diperoleh
koefisien untuk variabel investasi yang diproksikan dengan Total Asset
Growth sebesar 0.298 variabel Market to Book Asset Ratio sebesar 0.069
variabel Market Debt to Equity Ratio sebesar -0.012 variabel Dividend
Payout Ratio sebesar 0.230 dari nilai tersebut maka persamaan regresi
dalam penelitian ini yang dapat disusun

dalam persamaan matematis

sebagai berikut:
FCF= -0.116 + 0.298X1 + 0.069X2 – 0.012X3 + 0.230X4
Model persamaan regresi tersebut dapat diperoleh pengertian sebagai
berikut:
α = -0.116 artinya, nilai konstanta menunjukan angka -0.116 hal ini
menunjukan ketika semua nilai variabel independen (Total
Asset Growth, Market to Book Asset Ratio, Market Debt to
Equity ratio, Dividend Payout Ratio) bernilai 0, maka nilai
Free Cash Flow sebesar -11.6%.
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β1 = 0.298 artinya variabel Total Asset Growth memiliki nilai koefisien
regresi

sebesar

0.298.

Nilai

koefisien

yang

positif

menunjukan bahwa Total Asset Growth berpengaruh positif
terhadap Free Cash Flow. Total Asset Growth mengalami
kenaikan sebesar 1%, maka Free Cash Flow akan mengalami
peningkatan sebesar 29.8% dan variabel lain bernilai nol (0).
β2 = 0.069 artinya variabel Market to Book Asset Ratio memiliki nilai
koefisien regresi sebesar 0.069. Nilai koefisien menunjukan
bahwa Market to Book Asset Ratio berpengaruh positif
terhadap Free Cash Flow. Market to Book Asset Ratio
mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Free Cash Flow akan
mengalami peningkatan sebesar 6.9% dan variabel lain
bernilai nol (0).
β3 = -0.012 artinya variabel Market Debt to Equity Ratio memiliki nilai
koefisien regresi sebesar -0.012. Nilai koefisien menunjukan
bahwa Market Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif
terhadap Free Cash Flow. Market Debt to Equity Ratio
mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Free Cash Flow akan
mengalami penurunan sebesar 1.2% dan variabel lain bernilai
nol (0).
β4 = 0.230 artinya variabel Dividend Payout Ratio memiliki nilai koefisien
regresi sebesar 0.230. Nilai Koefisien menunjukan bahwa
Dividend Payout Ratio berpengaruh positif terhadap Free
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Cash Flow. Dividend Payout Ratio mengalami kenaikan
sebesar 1%, maka Free Cash Flow akan mengalami
peningkatan sebesar 23% dan variabel lain bernilai 0.

4.2.4

Hasil Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit)

4.2.4.1 Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
sumbangan secara simultan variabel Total Asset Growth (TAG), Market to
Book Asset Ratio (MBAR), Market Debt to Equity Ratio (MDER),
Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Free Cash Flow (FCF). Pengujian
ini dilakukan dengan melihat Adjusted R2. Nilai Adjusted R2 merupakan
suatu ukuran ikhtisar yang menunjukan seberapa garis regresi sampel
cocok dengan data populasinya. Nilai koefisien determinasi adalah antara
0 dan 1. Koefisien determinasi yang mendekati dengan angka 0 maka
semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel
dependen. Jika mendekati angka 1 maka semakin besar pengaruh semua
variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dapar
dilihat pada tabel 4.7.
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Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Model Summary
Model R
R Square Adjusted
R Std. Error of
Square
the Estimate
a
1
.654
.428
.383
.13738965
a. Predictors: (Constant), Dividend Payout Ratio, Market to
Book Asset Ratio, Total Asset Growth, Market Debt to
Equity Ratio

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh Adjusted R Square menunjukan
bahwa besarnya sumbangan secara simultan dari Total Asset Growth
(TAG), Market to Book Asset Ratio (MBAR), Market Debt to Asset Ratio
(MDER), dan Dividend Payout Ratio (DPR) sebesar 0.383 atau sebesar
38.3% dan sisanya sebesar 61.7% (100% – 38.3%) dipengaruhi oleh faktor
lainnya diluar variabel penelitian yaitu kebijakan hutang, ukuran
perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan laba, likuiditas, tanggung jawab
sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan inflasi,.
4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)
Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen secara
bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.
Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai
berikut:
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Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVAa
of Df
Mean Square F

Model

Sum
Sig.
Squares
Regression .719
4
.180
9.522
.000b
1
Residual
.963
51
.019
Total
1.682
55
a. Dependent Variable: Free Cash Flow
b. Predictors: (Constant), Dividend Payout Ratio, Market to Book Asset Ratio,
Total Asset Growth, Market Debt to Equity Ratio

Uji F merupakan Hipotesis kelima dalam penelitian ini. Pengujian
ini dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi F dan membandingkan
nilai Fhitung dengan Ftabel. Jika nilai signifikansi 0.05 dan Fhitung > Ftabel maka
menunjukan bahwa secara simultan Total Asset Growth (TAG), Market to
Book Asset Ratio (MBAR), Market Debt to Equity Ratio (MDER), dan
Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh terhadap Free Cash Flow
(FCF).
Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai df 56 – 1 = 55, nilai
signifikansi F sebesar 0.000 dan nilai Fhitung sebesar 9.522 dengan nilai
Ftabel sebesar 2.55. Karena signifikansi F < 0.05 atau 0.000 < 0.05 dan nilai
Fhitung> Ftabel atau 9.522 > 2.55 yang berarti bahwa secara simultan Total
Asset Growth (TAG), Market to Book Asset Ratio (MBAR), Market Debt
to Equity Ratio (MDER), Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh
signifikan terhadap Free Cash Flow (FCF) secara simultan diterima.
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4.2.4.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Statistik t)
Uji t dilakukan pada pengujian pengaruh hipotesis secara parsial,
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen (Total Asset
Growth (TAG), Market to Book Asset Ratio (MBAR), Market Debt to
Equity Ratio (MDER), Dividend Payout Ratio (DPR)) secara individual
terhadap variabel dependen (Free Cash Flow (FCF)). Untuk menguji
signifikansi koefisien regresi digunakan t-hitung. Apabila probabilitas
kesalahan dari t-hitung lebih kecil dari tingkat signifikansi tertentu
(signifikan 5%), maka variabel independen secara parsial mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Tabel 4.9
Hasil Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji T)
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
(Constant)
-.116
.084
Total Asset Growth
.298
.198
1
Market to Book Asset Ratio .069
.030
Market Debt to Equity Ratio -.012
.007
Dividend Payout Ratio
.230
.086
a. Dependent Variable: Free Cash Flow

Standardized
Coefficients
Beta
.172
.305
-.229
.325

T

Sig.

-1.391
1.504
2.291
-1.657
2.686

.170
.139
.026
.104
.010

Berdasarkan uji t pada dapat simpulkan sebagai berikut:
1. Pengujian Hipotesis 1:
H0 : β1 ≥ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif Total Asset Growth
(TAG) terhadap Free Cash Flow (FCF) pada perusahaan BUMN yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014.
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Ha : β1< 0, artinya terdapat pengaruh positif Total Asset Growth
(TAG) terhadap Free Cash Flow (FCF) pada perusahaan BUMN yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014.
Nilai ttabel yaitu digunakan sebagai pembanding dengan thitung
apakah hipotesis diterima atau ditolak. Besarnya nilai ttabel dapat
diperoleh dari tabel t dengan menentukan nilai df (degree of freedom)
dan nilai alpha sebesar 5% (0.05). Cara menghitung ttabel sebagai
berikut:
Besarnya nilai df atau derajat kebebasan adalah:
df = n – k – 1
df = 56 – 4 – 1
= 51
Sehingga dapat diperoleh nilai ttabel

= t (n – k – 1 ; alpha)
= t (51, 0.05)
= 2.0076

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikan Total
Asset Growth (TAG) adalah sebesar 0.139 > 0.05. Diketahui nilai thitung
sebesar 1.504 dan nilai ttabel sebesar 2.0076 sehingga diketahui thitung>
ttabel. Nilai koefisisen regresi β sebesar 0.298 berpengaruh positif. Hal
ini berarti dapat disimpulkan bahwa variabel Total Asset Growth
(TAG) secara parsial tidak berpengaruh signifikan kearah positif
terhadap Free Cash Flow (FCF), artinya H0 diterima sedangkan Ha
ditolak dan hipotesis pertama ditolak.
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Daerah Penolakan H0
Daerah Penerimaan H0

(thitung = 1.504)

(ttabel = 2.0076)

Gambar 4.1 Kurva Penolakan Uji Hipotesis Pertama

2. Pengujian Hipotesis 2:
H0 : β2 ≤ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif Market to Book
Asset Ratio (MBAR) terhadap Free Cash Flow (FCF) pada Perusahaan
BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014.
Ha : β2 > 0, artinya terdapat pengaruh positif Market to Book Asset
Ratio (MBAR) terhadap Free Cash Flow (FCF) pada perusahaan
BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014.
Nilai ttabel yaitu digunakan sebagai pembanding dengan thitung
apakah hipotesis diterima atau ditolak. Besarnya nilai ttabel dapat
diperoleh dari tabel t dengan menentukan nilai df (degree of freedom)
dan nilai alpha sebesar 5% (0.05). Cara menghitung ttabel sebagai
berikut:
Besarnya nilai df atau derajat kebebasan adalah:
df = n – k – 1
df = 56 – 4 – 1
= 51
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Sehingga dapat diperoleh nilai ttabel

= t (n – k – 1 ; alpha)
= t (51, 0.05)
= 2.0076

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikan
Market to Book Asset Ratio (MBAR) adalah sebesar 0.026 < 0.05.
Diketahui nilai thitung sebesar 2.291 dan nilai ttabel sebesar 2.0076
sehingga diketahui thitung> ttabel. Nilai koefisisen regresi β sebesar 0.069
berpengaruh positif. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa variabel
Market to Book Asset Ratio (MBAR) secara parsial berpengaruh
signifikan kearah positif terhadap Free Cash Flow (FCF), artinya Ha
diterima sedangkan H0 ditolak dan hipotesis kedua diterima.

Daerah Penolakan H0
Daerah Penerimaan H0

(ttabel = 2.0076)

(thitung = 2.291)

Gambar 4.2 Kurva Penerimaan Uji Hipotesis Kedua

3. Pengujian Hipotesis 3:
H0 : β3 ≥ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif Market Debt to
Equity Ratio (MDER) terhadap Free Cash Flow (FCF) pada

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI ... SURYANI , F. EKONOMI UMP, 2016.

68

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2011 – 2014.
Ha : β3< 0, artinya terdapat pengaruh positif Market Debt to Equity
Ratio (MDER) terhadap Free Cash Flow (FCF) pada perusahaan
BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014.
Nilai ttabel yaitu digunakan sebagai pembanding dengan thitung apakah
hipotesis diterima atau ditolak. Besarnya nilai ttabel dapat diperoleh dari
tabel t dengan menentukan nilai df (degree of freedom) dan nilai alpha
sebesar 5% (0.05). Cara menghitung ttabel sebagai berikut:
Besarnya nilai df atau derajat kebebasan adalah:
df = n – k – 1
df = 56 – 4 – 1
= 51
Sehingga dapat diperoleh nilai ttabel

= t (n – k – 1 ; alpha)
= t (51, 0.05)
= 2.0076

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikan
Market Debt to Equity Ratio (MDER) adalah sebesar 0.104 > 0.05.
Diketahui nilai thitung sebesar -1.657 dan nilai ttabel sebesar 2.0076
sehingga diketahui thitung> ttabel. Nilai koefisien regresi β sebesar -0.012
berpengaruh negatif. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa variabel
Market Debt to Equity Ratio (MDER) secara parsial tidak berpengaruh
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signifikan kearah negatif terhadap Free Cash Flow (FCF), artinya H0
diterima sedangkan Ha ditolak, berarti hipotesis ketiga ditolak.
Daerah Penolakan H0

Daerah Penerimaan H0

(thitung = -1.657)

(t tabel = 2.0076)

Gambar 4.3 Kurva Penolakan Uji Hipotesis Ketiga

4. Pengujian Hipotesis 4
H0 : β4 ≤ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif Dividend Payout
Ratio (DPR) terhadap Free Cash Flow (FCF) pada perusahaan BUMN
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014.
Ha : β4 > 0, artinya terdapat pengaruh positif Dividend Payout Ratio
(DPR) terhadap Free Cash Flow (FCF) pada perusahaan BUMN yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014.
Nilai ttabel yaitu digunakan sebagai pembanding dengan thitung
apakah hipotesis diterima atau ditolak. Besarnya nilai ttabel dapat
diperoleh dari tabel t dengan menentukan nilai df (degree of freedom)
dan nilai alpha sebesar 5% (0.05). Cara menghitung ttabel sebagai
berikut:
Besarnya nilai df atau derajat kebebasan adalah:
df = n – k – 1
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df = 56 – 4 – 1
= 51

Sehingga dapat diperoleh nilai ttabel

= t (n – k – 1 ; alpha)
= t (51, 0.05)
= 2.0076

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikan
Dividend Payout Ratio (DPR) adalah sebesar 0.010 < 0.05. Diketahui
nilai thitung sebesar 2.686 dan nilai ttabel sebesar 2.0076 sehingga
diketahui thitung> ttabel. Nilai koefisien regresi β sebesar 0.230
berpengaruh positif. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa variabel
Dividend Payout Ratio (DPR) secara parsial berpengaruh signifikan
kearah positif terhadap Free Cash Flow (FCF), artinya Ha diterima
sedangkan H0 ditolak dan hipotesis keempat diterima.

Daerah Penolakan H0
Daerah Penerimaan H0

(ttabel = 2.0076)

(thitung = 2.686)

Gambar 4.4 Kurva Penerimaan Uji Hipotesis Keempat
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4.2.4.4 Pembahasan
Berikut ini adalah ringkasan dari hasil penelitian yang telah didapatkan
dari penelitian ini :

Tabel. 4.10 Ringkasan Hasil Penelitian
No
1

2

3

4

Hipotesis
Total
Asset
Growth
berpengaruh
negatif
terhadap Free Cash Flow
Market to Book Asset Ratio
berpengaruh
positif
terhadap Free Cash Flow
Market Debt to Equity
Ratio berpengaruh negatif
terhadap Free Cash Flow
Dividend Payout Ratio
berpengaruh
positif
terhadap Free Cash Flow

Nilai
Sig.
0.139

Nilai
thitung
1.504

Nilai
ttabel

Kesimpulan

2.0076

Ditolak

0.026

2.291

2.0076

Diterima

0.104

-1.657

2.0076

Ditolak

0.010

2.686

2.0076

Diterima

1. Pengaruh Total Asset Growth (TAG) terhadap Free Cash Flow
(FCF)
Berdasarkan hasil uji parsial (t hitung) pengaruh Total Asset
Growth terhadap Free Cash Flow diperoleh koefisien regresi
sebesar 0.298 dan t hitung sebesar 1.504 dengan signifikansi
sebesar 0.139. Jadi dapat disimpulkan Total Asset Growth
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Free Cash Flow
pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2011 – 2014, sehingga hipotesis pertama tidak terbukti.
Hasil penelitian ini yang menunjukan koefisien regresi
Total Asset Growth bernilai positif, yang berarti peningkatan
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investasi akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini bertentangan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyadiningdyah
(2012) bahwa Kebijakan investasi yang diproksi menggunakan
Total Asset Growth (TAG) berpengaruh negatif terhadap nilai
perusahaan yang diproksi dengan menggunakan Free Cash Flow,
karena pada saat melakukan investasi membuat laba yang ditahan
menjadi besar sebagai biaya investasi, sehingga mengurangi Free
Cash Flow perusahaan.
Penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh
Sartono, (2012) yang menyatakan investasi yang memberikan nilai
sekarang yang lebih besar dari investasi, maka nilai perusahaan
akan meningkat. Peningkatan nilai perusahaan dari investasi akan
tercermin pada meningkatnya harga saham. Kebijakan investasi
harus dinilai dalam hubungan dengan kemampuan untuk
menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih besar dari yang
disyaratkan pemilik modal.
2. Pengaruh Market to Book Asset Ratio (MBAR) terhadap Free
Cash Flow (FCF).
Berdasarkan hasil uji parsial (t hitung) pengaruh Market to
Book Asset Ratio terhadap Free Cash Flow diperoleh koefisien
regresi sebesar 0.069 dan t hitung sebesar 2.291 dengan
signifikansi sebesar 0.026. Jadi dapat disimpulkan Market to Book
Asset Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Free Cash
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Flow pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2011 – 2014, sehingga hipotesis kedua terbukti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan Milanda (2013) bahwa Pengaruh Market to Book Asset
Ratio (MBAR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap

Free

Cash

Flow

karena

pengeluaran

investasi

memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di
masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham
yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan. Dengan
demikian maka Market to Book Asset Ratio berpengaruh positif
terhadap Free Cash Flow.
Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh
Hartono

(2009)

memperjelas

bahwa

“keputusan

investasi

merupakan langkah awal untuk menentukan jumlah aktiva yang
dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan sehingga keputusan
investasi ini merupakan keputusan terpenting yang dibuat oleh
perusahaan”. Dalam hubungannya dengan nilai perusahaan, maka
setiap keputusan investasi yang dibuat oleh manajer keuangan akan
berdampak terhadap harga saham perusahaan tersebut.
3. Pengaruh Market Debt to Equity Ratio (MDER) terhadap Free
Cash Flow (FCF)
Berdasarkan hasil uji parsial (t hitung) pengaruh Market
Debt to Equity Ratio terhadap Free Cash Flow diperoleh koefisien
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regresi sebesar -0.012 dan t hitung sebesar -1.657 dengan
signifikansi sebesar 0.104. Jadi dapat disimpulkan Market Debt to
Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
Free Cash Flow pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2011 – 2014, sehingga hipotesis ketiga
terbukti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Milanda (2013) Kebijakan pendanaan yang diproksi
menggunakan Market Debt to Equity Ratio (MDER) mempunyai
pengaruh negatif terhadap Free Cash Flow. Hasil ini menandakan
bahwa semakin tingginya jumlah utang yang dimiliki perusahaan
akan mengakibatkan semakin besarnya biaya atas hutang, yang
berpotensi mengakibatkan biaya hutang lebih tinggi dari tingkat
pengembalian yang diterima oleh perusahaan dan memberikan
sinyal negatif bahwa perusahaan mempunyai hutang yang besar,
karena perusahaan harus membayarkan beban bunga yang sifatnya
tetap. Semakin tinggi rasio hutang terhadap modal sendiri akan
berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Dengan demikian
maka Market Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap
Free Cash Flow.
Menurut teori yang dikemukakan oleh Brealey and Myer
dalam teori Trade off Model, struktur modal optimal dapat
diperoleh dengan adanya keseimbangan antara keuntungan tax
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shield dengan financial distress dan agency cost, karena
penggunaan leverage. Dengan kata lain terjadi trade-off antara
benefit dengan biaya. Financial distress terjadi jika perusahaan
mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban hutangnya,
dimana perusahaan terancam kebangkrutan. Karena itu financial
distress perlu diperhitungkan karena mengurangi nilai perusahaan.
4. Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Free Cash
Flow (FCF).
Berdasarkan hasil uji parsial (t hitung) pengaruh Dividend
Payout Ratio terhadap Free Cash Flow diperoleh koefisien regresi
sebesar 0.230 dan t hitung sebesar 2.686 dengan signifikansi
sebesar 0.010. Jadi dapat disimpulkan Dividend Payout Ratio
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Free Cash Flow pada
perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2011 – 2014, sehingga hipotesis keempat terbukti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Cahyadiningdyah (2012) Kebijakan dividen yang
diproksi dengan menggunakan Dividen Payout Ratio mempunyai
pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, karena semakin
besar dividen yang dibagikan akan berpengaruh kepada para
investor, sehingga akan menimbulkan sentimen positif atau
anggapan baik tentang perusahaan yang akan menjadi tempat
investasinya. Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor yang
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dapat memaksimumkan nilai perusahaan, karena pengaruhnya
yang kuat terhadap harga pasar dari saham yang beredar. Oleh
karena itu, manajer dalam hal ini dituntut untuk membagikan
dividen sebagai realisasi dari harapan hasil yang didambakan oleh
seorang investor. Dengan demikian maka Dividend Payout Ratio
berpengaruh positif terhadap Free Cash Flow.
Hasil ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh
Myron Gordon dan John Lintner dalam Bird in The Hand Theory
ini menyatakan bahwa dividen lebih pasti daripada perolehan
modal. Pendapatan dividen memiliki nilai lebih tinggi bagi investor
daripada capital gains, sehingga dapat diasumsikan bahwa dividen
lebih pasti daripada pendapatan modal (Mardiyati, 2012). Dalam
teori ini dijelaskan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif
terhadap harga pasar saham. Jika dividen yang dibagikan
perusahaan semakin besar, maka harga pasar saham tersebut
semakin tinggi dan sebaliknya jika dividen yang dibagikan
perusahaan semakin menurun, maka harga pasar saham tersebut
semakin rendah (Sudana, 2011).

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI ... SURYANI , F. EKONOMI UMP, 2016.

