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ABSTRACT

The objective of this research is to examine whether there is a effect of
External Factors and Internal Factors The Company on firm value with Financial
Leverage as an intervening variable.The samples are drawn from all firms listed at the
Indonesia Stock Exchange 2007 until 2010. Using the Structural Equation Modelling
with Smart Partial Least Square (PLS) Versi 16
The results show the existence of 1) the state of capital markets have an
negative effect to the Financial Leverage 2) size have not a significant effect to
the Financial Leverage 3) The state of capital markets have n positive effect to firm
value 4) Size have an positive effect to firm value 5) Financial Leverage have an
negative effect to firm value.

Keywords: External Factors, Internal Factors, Financial Leverage, firm value

Page 1

Seminar Nasional Manajemen II, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan
10 Oktober 2012

BAB I
PENDAHULUAN

Secara umum tujuan suatu perusahaan adalah untuk memakmurkan
pemiliknya. Kemakmuran pemilik perusahaan dapat ditunjukkan oleh harga
saham. Semakin tinggi harga saham berarti semakin memakmurkan pemilik
saham. Harga pasar saham juga menunjukkan nilai perusahaan. Dengan demikian
bila harga saham meningkat berarti nilai perusahaan meningkat. Untuk mencapai
tujuan tersebut, para pemilik modal (sebagai principal) bisa mempercayakan
kepada para profesional (manajerial) atau insider atau sering disebut agen.
Konflik keagenan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Penurunan nilai
perusahaan akan mempengaruhi kekayaan dari pemegang saham sehingga
pemegang saham akan melakukan tindakan pengawasan terhadap perilaku
manajemen.Secara singkat ada dua pandangan yang terus diperdebatkan oleh ahliahli keuangan di dunia. Pandangan pertama dikenal dengan pandangan tradisional
yang menyatakan bahwa struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan.
Pandangan tradisional diwakili oleh dua teori yaitu Trade off Theory dan Pecking
Order Theory , Myers (1984). Pandangan kedua dikemukakan oleh Modigliani
dan Miller yang menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai
perusahaan.Myers dan Majluf (1984), menyatakan bahwa perusahaan cenderung
mempergunakan internal equity terlebih dahulu, dan apabila memerlukan external
financing, maka perusahaan akan mengeluarkan debt sebelum menggunakan
external equity.
Sartono (2001) menemukan bahwa pada umumnya para manajer
perusahaan di Indonesia cenderung mengikuti hirarki pendanaan (pecking order
theory). Sujoko (2007), menemukan bahwa relatif.Leverage mempunyai pengaruh
negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan , artinya mendukung teori trade
off yang menyatakan bahwa jumlah hutang yang semakin meningkat akan
menurunkan nilai perusahaan Struktur modal perusahaan diprediksi juga
dipengaruhi oleh faktor ekstern dan faktor intern perusahaan. Struktur
kepemilikan menjadi penting dalam teori keagenan karena sebagian besar
argumentasi konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan
dan pengelolaan.Struktur kepemilikan saham diprediksi berpengaruh dalam
penentuan struktur modal. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan
cenderung akan mengurangi utang. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham ,
maka akan terjadi pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Manajemen
akan semakin berhati-hati dalam melakukan peminjaman, sebab jumlah utang
yang terlalu tinggi akan menimbulkan risiko financial distress sehingga nilai
perusahaan akan menurun. Jumlah utang yang melewati titik optimalnya akan
membuat penghematan pajak dari penggunaan utang lebih rendah dari pada nilai
sekarang dari financial distress dan agency cost (model trade off). Semakin
1
Page 2

Seminar Nasional Manajemen II, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan
10 Oktober 2012

terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan juga diprediksi akan meningkatkan
nilai perusahaan.

BAB II
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan,
yang sering dikaitkan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai
perusahaan juga tinggi.Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat
saham diperdagangkan di pasar (Fakhrudin & Hadianto, 2001). Nilai
perusahaan lazim diindikasikan dengan price to book value. Price to book
value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke
depan. Hal iini juga menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab nila
perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga
tinggi (Soliha & Taswan, 2002).Dalam realitasnya tidak semua perusahaan
menginginkan harga saham tinggi (mahal), karena takut tidak laku dijual atau
tidak menarik investor untuk membelinya. Hal ini bisa dibuktikan dengan
adanya perusahaan-perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia yang
melakukan stock split ( memecah saham ). Itulah sebabnya harga saham
harus dapat di buat seoptimal mungkin. Artinya harga saham tidak boleh
terlalu tinggi atau terlalu rendah. Harga saham yang terlalu murah dapat
berdampak buruk pada citra perusahaan dimata investor.
Tujuan pokok yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah
memaksimumkan profit, pandangan ini semakin lama telah bergeser akibat
kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam tujuan ini (Sartono, 2001:7).
Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: Pertama, standar ekonomi mikro
dengan memaksimalkan profit adalah bersifat statis karena tidak
memperhatikan dimensi waktu, sehingga tidak ada perbedaan antara profit
dalam jangka pendek maupun panjang. Kedua, pengertian profit itu sendiri,
apakah memaksimumkan jumlah profit secara nominal ataukah tingkat profit.
Ketiga, adalah menyangkut risiko yang berkaitan dengan setiap alternatif
keputusan, memaksimumkan profit tanpa mempertimbangkan risiko yang
akan terjadi adalah suatu kesalahan fatal. Keempat, memaksimukan profit bisa
saja dilakukan dengan menanamkan dana hasil penjualan saham melalui
deposito, namun pemegang saham akan meminta tingkat keuntungan yang
lebih besar dari tingkat deposito atas risiko yang lebih besar, sehingga harga
pasar menurun akibatnya nilai perusahaan.akan menurun pula.
2.2 Financial Leverage
Financial Leverage, menurut Brigham dan Houston (2001) adalah
suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan
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tetap digunakan dalam struktur modal perusahaan. Semakin tinggi penggunaan
sekuritas berpenghasilan tetap (dalam hal ini adalah hutang) maka financial
leveragenya juga akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Semakin rendah
penggunaan sekuritas berpenghasilan tetap maka financial leveragenya juga
akan semakin rendah.
Salah satu teori yang mendasari keputusan pendanaan perusahaan adalah
pecking order theory, Myers (1984) yang mengemukakan adanya
kecenderungan perusahaan untuk menentukan pemilihan sumber pendanaan
atas dasar hirarki risiko (pecking order theory). Pecking order theory adalah
salah satu teori yang mendasarkan pada asimetri informasi. Asimetri informasi
akan mempengaruhi struktur modal perusahaan dengan cara membatasi akses
pada sumber pendanaan dari luar. Myers dan Majluf (1984) menunjukkan
bahwa dengan adanya asimetri informasi, investor biasanya akan
menginterpretasikan sebagai berita buruk apabila perusahaan mendanai
investasinya dengan menerbitkan ekuitas. Dengan demikian, perusahaan akan
lebih memilih mendanai investasinya berdasarkan suatu urutan resiko. Myers
dan Majluf (1984), dan Myers (1984) mengacu terhadap masalah ini sebagai
hipotesis pecking order yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung
mempergunakan internal equity terlebih dahulu, dan apabila memerlukan
external finance, maka perusahaan akan mengeluarkan debt sebelum
menggunakan external equity. Ugy Soebiantoro,2007 menyatakan kepemilikan
institusional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap leverage
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan besar
kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan pada
neraca akhir tahun, yang diukur dengan len (Ln) dari total aktiva
Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik
sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan
meningkat. Singnally theory, Bhattacarya (1979) mengemukakan bahwa
profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus
sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat.
Profitabilitas yang meningkat akan meningkatkan laba yang ditahan sehingga
akan mengurangi minat perusahaan untuk melakukan peminjaman dan leverage
akan menurun.
Pembayaran deviden yang meningkat akan mengurangi laba yang
ditahan sehingga sumber dana intern akan menurun dan perusahaan akan
tertarik untuk melakukan peminjaman sehingga leverage akan meningkat.
Pembayaran dividen yang semakin meningkat menunjukkan prospek
perusahaan semakin bagus sehingga investor akan tertarik untuk membeli
saham dan nilai perusahaan akan meningkat. Ukuran perusahaan yang besar
menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan
merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat
Ukuran perusahaan menunjukkan aktivitas perusahaan yang dimiliki
perusahaan.Semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin besar aktiva yang
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bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh utang sehingga leverage akan
meningkat.Pangsa pasar relatif menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi
dibandingkan pesaing utamanya sehingga akan mendorong perusahaan untuk
melakukan peminjaman dan leverage akan meningkat.
Financial Leverage yang semakin tinggi akan menimbulkan financial
distress sehingga nilai perusahaan menurun. Balancing Theory, Stigliz (1976)
menyatakan bahwa ada keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan dalam
kaitannya dengan hutang
Dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai
berikut:
H1 : Faktor Ekstern (Keadaan pasar modal) berpengaruh negative terhadap
Financial Leverage
H2 : Faktor Intern (Size) berpengaruh positive terhadap Financial Leverage
H3 : Faktor Ekstern (Keadaan pasar modal) berpengaruh positive terhadap
nilai perusahaan
H4 : Faktor Intern (Size) berpengaruh positive terhadap nilai perusahaan
H5 : Financial Leverage berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan
BAB III.
METODE PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bura
Efek Indonesia dari tahun 2007 – tahun 2010 Pengambilan sampel dilakukan
dengan metode purposive sampling.
3.1.1. Variabel Penelitian
a. Variabel Endogen
1) Financial Leverage
Financial leverage adalah rasio antara hutang terhadap modal sendiri
Adapun rumus sebagai berikut :
Hutang Jangka Panjang
FL
= -----------------------------Modal Sendiri
2). Nilai Perusahaan = PBV
Price to book value atau PBV menggambarkan seberapa besar pasar
menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. makin tinggi rasio ini berarti
pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut.
Harga saham
PBV = ----------------BV
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b. Faktor Ekstern
Variabel yang termasuk dalam faktor ekstern adalah Keadaan pasar modal dan
Profitabilitas
Keadaan pasar modal
Keadaaan pasar modal merupakan besarnya nilai transaksi perdagangan di
BEI pada akhir tahun sebagai cermin perkembangan BEI. Variabel keadaaan
pasar modal diukur dengan len (ln) dari nilai perdagangan saham di Bursa
Efek Indonesia pada akhir tahun.
c. Faktor Intern
Variabel-variabel yang termasuk dalam variabel faktor intern adalah
profitabilitas, pembayaran dividen, size dan pangsa pasar
1) Profitabilitas
Merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit selama satu
tahun yang dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan penjualan dari data
laporon laba rugi akhir tahun.
Laba Operasi
Profitabilitas = -----------------Penjualan

2)

Kebijakan dividen
Merupaka kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba
yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham
sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Rasio keuangan
yang dapat digunakan untuk menilai besarnya dividen yang dibagikan kepada
pemegang saham dari laba bersih sesudah pajak (EAT) adalah Rasio
Pembayaran Dividen. (DPR), yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan
antara Dividen Per lembar Saham (DPS) dengan Laba Per lembar Saham
(LPS).
Laba bersih sesudah pajak + bunga (1-T)
Marjin laba atas aset = ----------------------------------------------------Total Aktiva

DPR

=

deviden per lembar saham
---------------------------------------laba perlembar saham (LPS)

3) Ukuran perusahaan
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan besar kecilnya
perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan pada neraca
akhir tahun, yang diukur dengan len (Ln) dari total aktiva.
C. Teknik Analisis
Penelitian ini pengolahan Data menggunakan Partial Least Square (PLS) Versi 16
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Adapun Persamaan struktural, sebagai berikut:
1. PBV
= β2.1.FL + + ε 1……………………………………………..(1)
2. FL
= β1.1 St Kep+ β1.2. Ekstern + β1.3 Intern + ε 2 …………….(2)
3. PBV
= β2.1. .Ekstern + β2.2 Intern + β2.3.Size+ γ1.FL + ε 3 ………(3)

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas hasil pengujian pengaruh Pengaruh, pertumbuhan, faktor
ekstern , faktor intern terhadap nilai perusahaan dengan dimediasi financial
leverage (Studi Empirik Pada Syariah Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada
perusahaan yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam
kelompok Jakarta Isamic Index (JII). Pemilihan sampel pada penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel dengan
kriteria tertentu. Setelah melewati tahapan proses pemilihan sampel, jumlah sampel
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 86 perusahaan selama periode
penelitian yakni pada tahun 2007-2010.
Perhitungan dimulai dengan menentukan variabel independent yaitu
menghitung1) Faktor Ekstern, dengan menggnakan proksi Pasar dan Profitabilitas. 2)
Faktor Intern dengan menggnakan proksi Devidend Pay Out Ratio dan Financial
Leverage Langkah selanjutnya adalah mencari variabel dependent yaitu Nilai
Perusahaan
4.1.Analisis dan Pengujain Hipotesis
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif dilakukan agar memberikan gambara terhadap varibelvariabel yang dgunakan dalam penelitian.Penelitian ini menggunakan tiga variabel
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Faktor Ekstern , Faktor Intern Terhadap
Nilai Perusahaan Dengan Dimediasi Financial Leverage (Studi Empirik Pada
Perusahaan Syariah Di Indonesia).
Deskripsi variabel atas data yang dlakukan selama 4 tahun sehingga jumlah data
secara keseluruhan berjumlah 86 sampel perusahaan yang masuk kategori Jakarta
Isamic Index (JII). Berdasarkan hasil pengolahan dengan bantuan SPSS (Statistical
Product Service Solution) Versi 16.001 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Pasar
85
2.42E11
5.29E14 4.1620E13
Profitabilitas
85
0,00
393,22
5,4536
Deviden
85
0,00
3,95
3,95
Size
85
7,67
30,66
20,4443
FL
85
0,00
97256,93 1.4690E3
PBV
85
0,00
3107,43
44,4653
Valid N
85
(listwise)
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012

Std. Deviation
6.73417E13
42,69900
0,64197
5,95536
10618,23448
340,70306

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa nilai minimum Pasar sebesar 2,42E11, nilai
maksimum sebesar 5,29E14, rata-rata sebesar 4,1620E13, standar deviasi sebesar
6,73417E13, Profitabilitas nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum sebesar
393,22, rata-rata sebesar 5,4536, standar deviasi sebesar 42,69900, Deviden nilai
minimum sebesar 0,000, nilai maksimum sebesar 3,95, rata-rata sebesar 3,95,
standar deviasi sebesar 0,64197,Size nilai minimum sebesar 7,67, nilai maksimum
sebesar 30,66, rata-rata sebesar 20,4443, standar deviasi sebesar 5,95536, FL nilai
minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 97256,93, rata-rata sebesar
1.4690E3, standar deviasi sebesar 10618,23448, nilai perusahaan (PBV) nilai
minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 3107,43, rata-rata sebesar 44,4653,
standar deviasi sebesar 340,70306
4.2. Analisis Data dengan Pendekatan SEM
Berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan pada Bab 3, sebelum
melakukan analisis data lebih lanjut, langkah pertama yang dilakukan terlebih
dahulu adalah memasukkan data mentah ke dalam format excel. Kemudian setelah
data mentah dimasukkan, tahapan analisis data dapat dilakukan.
4.2.1. SEM dengan Tools SmartPLS
4.2.1.1. Mengevaluasi Measurement Model
Berikut adalah tahapan-tahapan dalam melakukan pengujian measurement
model dengan pendekatan SEM PLS :
A. Uji Validitas Konstruks (Convergent validity, discriminant validity dan AVE )
1. Convergent validity
Berdasarkan pada outer loading, indikator Profitablitas dan DPR kita
keluarkan dari model, karena memiliki loading factor < 0,50 dan tidak signifikan.
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Selanjutnya model kita re-estimasi kembali dengan membuang indikator
Profitablitas dan DPR. Hasil Output grafik SmartPLS tampak sebagai berikut :

Gambar 4.1
Model PLS Algorithm
setelah penghapusan indikator Profitablitas dan DPR
Dari Output grafik SmartPLS pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa semua
indikator loading factor nilainya diatas 0,50, hal ini berarti bahwa konstruk
mempunyai convergent validity yang baik dan signifikan. Setelah indikator
Profitablitas dan DPR dikeluarkan dari model, hasil output korelasi antara indikator
dengan konstruknya seperi terlihat pada output dibawah ini
B. Pengujian model Struktural ( Inner Model)
Pengujian terhadap model struktural secara simultan dilakukan dengan
melihat nilai R-square yang merupakan goodness-fit model dengan hasil analisis data
yang diperoleh dari calculated model, kelompok Goodness Of Fit, R-Square, sebagai
berikut:
1. Uji Goodness of fit model
Pengaruh Financial Laverage terhadap Nilai Perusahaan memberikan nilai
R-square sebesar 0.17085, (lihat tabel 4-4) yang dapat diinterpretasikan bahwa
variabilitas konstruk Nilai Perusahaan yang dapat dijelaskan oleh variabilitas
konstruk Faktor Ekstern, Faktor Intern, Financial Laverage adalah 17,085 %
sedangkan 83, 015 % dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Pengaruh
sebesar 17,085 % dikategorikan memiliki goodness of it yang signifikan tetapi
lemah.
2. Uji Signifikansi pengaruh variabel antar konstruk.
Pengujian model struktural secara parsial dilakukan penafsirannya melalui
nilai koefisien parameter dan t-statistik dengan hasil sebagai berikut:
1) Pengaruh Faktor Ekstern terhadap Financial Laverage, dengan koefisien sebesar
0,442582, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positip antara Faktor Ekstern
Page 9

Seminar Nasional Manajemen II, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan
10 Oktober 2012

2)

3)

4)

5)

terhadap Financial Laverage. Artinya semakin tinggi nilai Faktor Ekstern maka
semakin tinggi juga nilai Financial Laverage. Pengaruh tersebut dengan nilai tstatistik sebesar 3,354063, sedangkan nilai t-tabel pada taraf signifikansi 0,05
dua sisi dengan jumlah sampel = 86 ditemukan t-tabel = 1,663. Dengan
demikian t-statistik lebih besar daripada t-tabel (5,971454 > 1.99), sehingga
pengaruh Faktor Ekstern terhadap Financial Laverage adalah negatif signifikan.
Pengaruh Faktor Ektern terhadap Nilai Perusahaan, dengan koefisien sebesar
0,137559, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positip antara Faktor Ekstern
terhadap Financial Laverage. Artinya semakin tinggi nilai Faktor Ekstern maka
semakin tinggi juga nilai Financial Laverage. Pengaruh tersebut dengan nilai tstatistik sebesar 1.819794, sedangkan nilai t-tabel pada taraf signifikansi 0,05
dua sisi dengan kecil besar daripada t-tabel (1.819794 < 1,663), sehingga
pengaruh Faktor Ekstern terhadap Financial Laverage adalah positip tidak
signifikan.
Pengaruh Faktor Intern terhadap Financial Laverage, dengan koefisien sebesar
-0.107777, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Faktor Ekstern
terhadap Financial Laverage. Artinya semakin tinggi nilai Faktor Ekstern maka
semakin rendah nilai Financial Laverage. Pengaruh tersebut dengan nilai tstatistik sebesar 1.408787, sedangkan nilai t-tabel pada taraf signifikansi 0,05
dua sisi dengan jumlah sampel = 86 ditemukan t-tabel = 1,663. Dengan
demikian t-statistik lebih besar daripada t-tabel (1,408787 < 1,663), sehingga
pengaruh Faktor Intern terhadap Financial Laverage adalah positip tidak
signifikan.
Pengaruh Faktor Intern terhadap Nilai Perusahaan, dengan koefisien sebesar
0,368114, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positip antara Faktor Ekstern
terhadap Financial Laverage. Artinya semakin tinggi nilai Faktor Ekstern maka
semakin tinggi juga nilai Financial Laverage. Pengaruh tersebut dengan nilai tstatistik sebesar 3.160590, sedangkan nilai t-tabel pada taraf signifikansi 0,05
dua sisi dengan jumlah sampel = 86 ditemukan t-tabel = 1,663. Dengan
demikian t-statistik lebih besar daripada t-tabel (3,160590 > 1,663), sehingga
pengaruh Faktor Intern terhadap Nilai Perusahaan adalah positip signifikan.
Pengaruh Faktor Intern terhadap Nilai Perusahaan, dengan koefisien sebesar
-0,189004, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Faktor Ekstern
terhadap Financial Laverage. Artinya semakin tinggi nilai Faktor Ekstern maka
semakin rendah nilai Financial Laverage. Pengaruh tersebut dengan nilai tstatistik sebesar 3,160590, sedangkan nilai t-tabel pada taraf signifikansi 0,05
dua sisi dengan jumlah sampel = 86 ditemukan t-tabel = 1,663. Dengan
demikian t-statistik lebih besar daripada t-tabel (3,160590 >1,99), sehingga
pengaruh Faktor Intern terhadap Nilai Perusahaan adalah negatif signifikan.
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Tabel 4.2
Ringkasan Hasil Penelitian
Hipotesis
H1 :Faktor Ekstern (Keadaan pasar
modal) berpengaruh negative
terhadap Financial Leverage
H2 :Faktor Intern (Size) berpengaruh
positive
terhadap
Financial
Leverage
H3 :Faktor Ekstern (Keadaan pasar
modal)
berpengaruh
positive
terhadap nilai perusahaan
H4 :Faktor Intern (Size) berpengaruh
positive terhadap nilai perusahaan
H5 :Financial Leverage berpengaruh
negative terhadap nilai perusahaan

Nilai Signifikansi
t statistik = 3.354063
> t tabel 1,663).

Hasil Hipotesis
hipotesis
terbukti

t statistik = 1.408787
< t tabel 1,663).

hipotesis tidak
terbukti

t statistik = 1.819794
> t tabel 1,663).

hipotesis
terbukti

t statistik = 3.160590
> t tabel 1,663).
t statistik = 3.532192
> t tabel 1,663).

hipotesis
terbukti
hipotesis
terbukti

3. Persamaan Struktural sebagai berikut :
1. FL = . 0,434 Ekstern -0,115 Intern ……..…………………………….(1)
2. PBV = 0,016 .Ekstern + 0,342 Intern ……..........................................(2)
3. PBV = -0,018 FL ………………………………………………….……...(3)
4. Analisis Jalur
Berdasarkan tabel 4-7 dan gambar 4-3, dapat dilakukan perhitungan pengaruh
langsung, tidak langsung, dan pengaruh total variabel faktor ekstern dan faktor
intern terhadap nilai perusahaan sebagai berikut:
a. Pengaruh langsung :
dengan koefisien sebesar 0,108, hasil perkalian antara faktor ekstern
terhadap nilai perusahaan 0,108 x 100 % = 10,8 % artinya faktor ekstern
memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan sebesar 10,8 %.
dengan koefisien sebesar 0,342, hasil perkalian antara faktor ekstern
terhadap Financial Leverage 0,342 x 100 % = 34,2 % artinya faktor ekstern
memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan sebesar 34,2 %.
b. Pengaruh tidak langsung.
Untuk menghitung pengaruh tidak langsung digunakan formula sebagai
berikut:
Pengaruh variabel faktor ekstern terhadap nilai perusahaan dimediasi
Financial Leverage = 0,108 x 0,342 = 0,036936 artinya IOS mempunyai
pengaruh tidak langsung terhadap COEC melalui Disclosure sebesar 3,69 %
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c. Pengaruh total
Pengaruh total variabel faktor ekstern dan faktor ekstern terhadap nilai
perusahaan dimediasi Financial Leverage = -0,180+ (0,344 x -0,115 x 0,106)
= -0,0419 artinya IOS mempunyai pengaruh total terhadap nilai perusahaan
dimediasi Financial Leverage sebesar 4,19 %
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil anal.isis data penelitian untuk pengujian hipotesis, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
H1 : Faktor Ekstern yang diwakili oleh Pasar, menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh positif Pasar dan signifikan terhadap Financial Leverage.
Artinya semakin tinggi nilai Pasar maka semakin tinggi nilai Financial
Leverage
H2 : Faktor Intern yang diwakili, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
negative tidak signifikan variabel Size terhadap Financial Leverage. Hal
ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan
dalam mengambil keputusan dalam hal melakukan pinjaman.Peusahaan
besar atau kecil dalam hal melakukan pinjaman tergantung kebutuhan
pendanaan perusahaan itu sendiri.
H3 : Variabel Faktor Ektern yang diwakili oleh Pasar dengan koefisien sebesar
0.137559, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan
terhadap Nilai Perusahaan.Hal ini menunjukkan bahwa tinggi nilai Pasar
maka semakin tinggi nilai Perusahaan, tetapi kondisi pasar Modal yang
sangat sensitif terhadap perekonomian makro yang pasang surut sangat
mempengaruhi harga saham di Pasar Modal sehingga akan berpengaruh
terhadap nilai perusahaan yang di tunjukkan dengan naik turunnya harga
saham perusahaan
H4 : Faktor Intern yang diwakli oleh Size dengan koefisien sebesar 0.368114,
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel Pasar
terhadap Nilai Perusahaan. Artinya semakin tinggi nilai Size maka
semakin tinggi nilai Perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar dengan
kinerja keuangan yang baik tentunya akan banyak di minati oleh investor,
sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan
H5 : Financial Leverage dengan koefisien sebesar -0.189004, menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh negatif tidak signifikan variabel Pasar terhadap
Nilai Perusahaan. Artinya menunjukkan bahwa semakin tinggi Financial
Leverage maka semakin rendah nilai Perusahaan. Hal ini disebabkan
belum tentu perusahaan yang mempunyai banyak hutang harga saham
menurun,karena meskipun perusahaan banyak hutang tetapi mempunyai
likuiditas yang baik maka harga saham belum tentu menurun.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang dilakukan dengan program
SmartPLS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Faktor Ekstern yang diwakli oleh Pasar, menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh positif Pasar dan signifikan terhadap Financial Leverage. Artinya
semakin tinggi nilai Pasar maka semakin tinggi nilai Financial Leverage
2. Faktor Intern yang diwakili, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative
tidak signifikan variabel
Size terhadap Financial Leverage. Hal ini
menunjukkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam
mengambil keputusan dalam hal melakukan pinjaman.Peusahaan besar atau
kecil dalam hal melakukan pinjaman tergantung kebutuhan pendanaan
perusahaan itu sendiri.
3. Variabel Faktor Ektern yang diwakili oleh Pasar dengan koefisien sebesar
0.137559, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan
terhadap Nilai Perusahaan.Hal ini menunjukkan bahwa tinggi nilai Pasar
maka semakin tinggi nilai Perusahaan, tetapi kondisi pasar Modal yang sangat
sensitif terhadap perekonomian makro
yang pasang surut sangat
mempengaruhi harga saham di Pasar Modal sehingga akan berpengaruh
terhadap nilai perusahaan yang di tunjukkan dengan naik turunnya harga
saham perusahaan
4. Faktor Intern yang diwakli oleh Size dengan koefisien sebesar 0.368114,
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel Pasar
terhadap Nilai Perusahaan. Artinya semakin tinggi nilai Size maka semakin
tinggi nilai Perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar dengan kinerja
keuangan yang baik tentunya akan banyak di minati oleh investor, sehingga
akan meningkatkan nilai perusahaan
5. Financial Leverage dengan koefisien sebesar -0.189004, menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh negatif tidak signifikan variabel Pasar terhadap Nilai
Perusahaan. Artinya menunjukkan bahwa semakin tinggi Financial Leverage
maka semakin rendah nilai Perusahaan. Hal ini disebabkan belum tentu
perusahaan yang mempunyai banyak hutang harga saham menurun,karena
meskipun perusahaan banyak hutang tetapi mempunyai likuiditas yang baik
maka harga saham belum tentu menurun.
B. Saran
Mengacu pada tujuan penelitian, maka disarankan beberapa hal antara lain:
1. Bagi Investor :
Apabila ingin investasi di pasar modal (membeli saham) perlu
memperhatikan kondisi perusahaan (size, laverage) Hal ini disebabkan faktor
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internal dan ekternal sangat mempengaruhi nilai perusahaan yang dalam hal
ini dapat dilihata dari harga saham.
2. Bagi peneliti selanjutnya :
Dikarenakan ada satu hipotesis yang tidak terbukti yaitu Variabel Faktor
Intern yang diwakili oleh Size menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
negative tidak signifikan variabel Size terhadap Financial Leverage,maka
perlu dikaji ulang dengan memilih perusahaan dengan proksi yeng berbeda.
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