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ABSTRAK

Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT BANK
OCBC NISP. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi
Manajemen Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Ir. H.
Adriza M.Si.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di PT Bank OCBC
NISP di Bandung, peneliti menemukan permasalahan masih rendahnya
produktivitas kerja karyawan hal itu diduga karena kurangnya pelatihan yang
diberikan oleh pihak PT Bank OCBC NISP. Metode yang digunakan adalah metode
analisis statistik korelasi Rank Spearman yaitu dengan penelitian lapangan,
wawancara dan kuisioner kepada 50 responden.
Hasil pengamatan diperoleh bahwa terdapat 63,68 % produktivitas kerja
karyawan, hal itu diketahui dengan mengambil sampel dari populasi menggunakan
kuisioner sebagai alat pengumpulan data pokok yang bertujuan untuk menjelaskan
hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa
Hasil penelitian diperoleh bahwa secara keseluruhan produktivitas kerja
karyawan PT. Bank OCBC NISP sangat baik dikarenakan manajemen perusahaan
selalu menjaga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelatihan
dapat tercapai.
Kata Kunci : Pelatihan dan Produktivitas Kerja
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ABSTRACT

The Influence Of Training To Work Productivity Employees PT Bank OCBC
NISP. The Essay to the academy of university academy of study economics
profiency exam. Winaya Mukti University Management Program. Under Mr. Dr.
Ir. H. Adriza M.Si.
Based on the results of research conducted by researchers on PT Bank
OCBC NISP. The researchess found problems the limited productivity employees.
He added that the goverment believed to be due to a lack of training granted from
PT Bank OCBC NISP. The methodologythat was used of these tests are the method
of analysis of statistical correlation Rank Speramen this is by research, interviews
and of the quistionnaire was for 50 respondents.
The results of the observation obtained that there is 63,68 % productivity
work employees. It was known by taking sample of the population use of the
questionnaire was as a means of basic data collection which is intended to explain
a causal relation between variables through the testing is hypothesized.
The result of the study obtained that overall labor productivity an employee of PT
Bank OCBC NISP very good was because the company management has always
maintained any factor that could be affecting of conducting training on the higher
figure can be reached.
Keyword : Training and Work Productivity
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian
Keadaan perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang

ketat dalam industri. Persaingan itu membuat setiap perusahaan semakin
meningkatkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu tujuan
adalah

untuk

memaksimumkan

kemakmuran

pemegang

saham

melalui

memaksimalkan nilai perusahaan (Sartono, 2010:8).
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat
keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Maretha
et.al, 2014). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai
perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja
perusahaan saat ini namun pada prospek perusahaan dimasa yang akan datang.
Namun terkadang perusahaan tidak berhasil untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Hal tersebut dapat dikarenakan ketika pihak manajemen bukanlah pemegang
saham. Ketika pemegang saham mempercayakan pengelolaan kepada pihak lain,
para pemilik mengharapkan pihak manajemen akan berjuang sekuat tenaga untuk
meningkatkan nilai perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan nilai
kemakmuran pemegang saham.
Para pemegang saham membayar jasa profesional pihak manajemen
untuk mengedepankan kepentingan pemegang saham. Yaitu kesejahteraan
pemegang saham. Agency theory menyatakan berbeda, pihak manajemen bisa saja
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bertindak mengutamakan kepentingan dirinya. Oleh karena itu terjadilah konflik
antara pemegang saham dan pihak manajemen (Hargiansyah, 2015).
Sementara itu, Nilai perusahaan sangatlah penting karena dengan
tingginya nilai perusahaan akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang
saham (Bringham and Gapensi, 2006). Nilai perusahaaan di mata investor dan
kreditur penting untuk diketahui karena akan memberikan sinyal positif dimata
investor untuk menanamkan modal pada sebuah perusahaan, sedangkan bagi
pihak kreditur nilai perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk
membayar utangnya sehingga pihak kreditur tidak merasa khawatir dalam
memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut.
Pentingnya nilai perusahaan tersebut telah membuat banyak peneliti
untuk melakukan penelitian mengenai praktik dan motivasi perusahaan untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa penelitian terkait dengan nilai
perusahaan telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun diluar negri. Seperti
penelitian yang dilakukan oleh Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai
perusahaan, yaitu : keputusan pendanaan, kebijakan dividen, keputusan investasi,
struktur modal, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, leverage dan
profitabilitas (Setia,2008).
Profitabilitas dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut
Kasmir (2012:196), profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan. Besar kecilnya profitabilitas yang
dihasilkan suatu perusahaan dapat memengaruhi nilai perusahaan dengan melihat
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profitabilitas sebagai ukuran dan kinerja perusahaan yang ditunjukan dari laba
yang dihasilkan oleh perusahaan.
Adapun laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan produk
dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan melihat laba yang
dihasilkan suatu perusahaan jika perusahaan mampu membuat laba yang
meningkat, hal itu mengindikasikan perusahaan tersebut mampu berkinerja
dengan baik sehingga dapat menciptakan tanggapan yang positif dari investor dan
juga meningkatkan harga saham dari perusahaan tersebut (Rudangga dan Sudiarta,
2016). Profitabilitas akan menunjukan perimbangan pendapatan dan kemampuan
perusahaaan dalam menghasilkan laba pada berbagai tingkat operasi, sehingga
rasio ini akan menceminkan efektifitas dan keberhasilan manajemen secara
keseluruhan. Jika perusahaan tidak mampu menghasilkan profitabilitas yang
cukup, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu untuk menjaga kelangsungan
usahanya. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari sumber dana yang berasal
dari luar perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya.
Pemenuhan sumber dana melalui utang (pinjaman) akan mempengaruhi
tingkat leverage perusahaan, karena leverage merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Menurut Van
Horn (1997) Financial Leverage merupakan penggunaan sumber dana yang
memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan
yang lebih besar dari pada beban tetap, sehingga keuntungan pemegang saham
bertambah. Leverage merupakan pemakaian utang oleh perusahaan untuk
melakukan kegiatan operasional perusahaan. Hutang (leverage) yang merupakan
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rasio utang atau sering juga dikenal dengan nama rasio solvabilitas adalah rasio
yang dapat menunjukan kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi
segala kewajiban finansial dari perusahaan tersebut seandainya perusahaan
tersebut dilikuidasi (Agnes,2004). Leverage juga bisa sebagai salah satu alat yang
banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal mereka dalam
rangka meningkatkan keuntungan (Singapurwoko, 2011). Peningkatan dan
penurunan tingkat hutang memiliki pengaruh terhadap penilaian pasar (Nor,
2012). Kelebihan hutang yang besar akan memberikan dampak yang negatif pada
nilai perusahaan (Ogolmagai, 2013).
Riyanto (2008), menyatakan bahwa penggunakan utang yang terlalu
besar melebihi aktiva akan berdampak pada penurunan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba, namun apabila utang dapat dikelola dengan baik dan
digunakan untuk proyek investasi yang produktif, hal tersebut dapat memberikan
pengaruh positif yang berdampak pada peningkatan profitabilitas.
Namun apabila perusahaan melakukan pinjaman berbunga tinggi, maka
beban bunga perusahaan juga tinggi dan perusahaan dapat dikatakan kurang
efisien dalam operasinya (Horne dan Machowicz : 2009 dalam Wibowo dan
Wartini : 2012). Untuk mengukur leverage perusahaan dapat digunakan rasio
antara total utang dengan total aktiva. Dengan rasio ini kita dapat menilai sejauh
mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Rasio utang terhadap total
aktiva menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana yang dipinjam.
Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi berarti perusahaan melakukan
pendanaan tinggi yang bersumber dari utang. Karena adanya risiko gagal bayar,
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biaya yang harus dikeluarkan perusahaan juga semakin besar. Hal ini bisa
menyebabkan profitabilitas perusahaan rendah
Dari variabel yang di ambil oleh peneliti masih ada perbedaan hasil
penelitian dari beberapa penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang
berhubungan dengan nilai perusahaan yaitu menurut penelitian Rudangga dan
Sudiarta (2016) membuktikan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini didukung juga dengan penelitian yang
dilakukan oleh Ayu et.al (2015) yang membuktikan bahwa leverage dan
profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
Namun berbeda dengan hasil penelitian Sari dan Abundanti (2014) yang
membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai
perusahaan. Dan penelitian Timbuleng et.al (2015) yang membuktikan hal yang
sama bahwa leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan. Hasil penelitian Titin (2013) membuktikan bahwa profitabilitas
berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan. Hal yang sama
dibuktikan oleh hasil penelitian Surantan dan Pranata dalam Analisa (2011) yang
menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap
nilai perusahaan.
Dengan demikian penelitian ini dilakukan karena banyak perbedaan
antara hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena perbedaan tersebut
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH
LEVERAGE

DAN

PROFITABILITAS

TERHADAP

NILAI

PERUSAHAAN”. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur untuk
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dijadikan objek penelitian dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi nilai perusahaan.

1.2.

Identifikasi Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan

permasalahan yaitu terdapat pengaruh syang tidak konsisten antara variabel
leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dan karema adanya
ketidakkonsistenan dari penelitian sebelumnya sehingga perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut.
Berdasarkan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan
penelitian (research question) sebagai berikut:
1) Bagaimana keadaan leverage, profitabilitas dan nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia?
2) Bagaimana leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3) Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4) Bagaimana leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai
perusahaan?

1.3.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
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1) Untuk mengetahui keadaan leverage, profitabilitas dan nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
2) Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan.
3) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
4) Untuk mengetahui pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap nilai
perusahaan.

1.3.2.

Kegunaan Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan

sebagai berikut:
1) Bagi manajemen perusahaan
Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan
variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan nilai
perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi,
memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan
datang.
2) Bagi calon investor
Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan
pada saat melakukan investasi.
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3) Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
teori mengenai leverage, profitabilitas yang diterapkan pada suatu perusahaan
serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.
4) Bagi Peneliti yang akan datang
Penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi atau bahan wacana di
bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat penelitian selanjutnya mengenai
nilai perusahaan pada masa yang akan datang.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.

Tinjauan Pustaka

2.1.1.

Laporan Keuangan (Financial Statement)
Laporan keuangan merupakan pelaporan dari peristiwa-peristiwa

keuangan perusahaan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan
sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktifitas
perusahaan tersebut. Karena bersifat sebagai alat komunikasi, maka setiap
perusahaan harus membuat laporan keuangan yang merupakan sumber utama
informasi keuangan (Andinata, 2010).
Suatu laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk
pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa
yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan
keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisa tren, akan mampu
diprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang, sehingga disinilah
laporan keuangan tersebut begitu diperlukan. Semakin baik kualitas laporan
keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam
melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut.

9

Lev dan Thiagarajan (1993) menyatakan bahwa analisis terhadap laporan
keuangan yang merupakan informasi akuntansi ini dianggap penting dilakukan
untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan laporan
keuangan tersebut.Pada setiap perusahaan bagian keuangan memegang peranan
penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Semakin baik kualitas
laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal
dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lebih jauh keyakinan bahwa
perusahaan diprediksikan akan mampu tumbuh memperoleh profitabilitas secara
sustainable, yang otomatis tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan
perusahaan akan merasa puas dalam berbagai urusan dengan perusahaan (Fahmi
2012:20).
Menurut Kasmir (2008:7) bahwa laporan keuangan menggambarkan pospos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya
dikenal beberapa macam laporan keuangan, seperti:
1) Neraca
Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta),
kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat
tertentu.Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan
komponen yang ada di neraca. Serta lengkap informasi yang disajikan dalam
necara meliputi; jenis-jenis aktiva atau harta (assets) yang dimiliki; jumlah
rupiah masing-masing jenis aktiva; jenis-jenis kewajiban atau utang
(liability); jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban; jenis-jenis modal
(equity); jumlah rupiah masing-masing jenis modal.
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2) Laporan laba rugi
Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu.
Laporan laba rugi harus mengetahui jumlah perolehan pendapat dan biaya
yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam
keadaan laba atau rugi.
3) Laporan perubahan modal
4) Laporan catatan atas laporan keuangan
5) Laporan kas
Masing-masing laporan memiliki komponen keuangan, tujuan dan maksud
tersendiri.
Kemudian Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang
dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perubahan
modal serta sebab-sebab berubahnya modal.
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat
berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.Laporan ini memberikan
informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada
sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.Tujuannya adalah agar pengguna
laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk
dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau
pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang
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telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat
untuk periode tertentu.

2.1.2.

Leverage
Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang

(leverage). Solvabilitas (leverage) digambarkan untuk melihat sejauh mana asset
perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. (Weston dan
Copeland, 1992). Menurut Riyanto (2001) leverage adalah penggunaan aktiva
atau dana dimana untuk menggunakannya perusahaan harus membayar biaya
tetap. Sedangkan Weston dan Brigham (1998) mendefinisikan financial leverage
sebagai tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan.
Dengan tingginya rasio leverage menunjukkan bahwa perusahaan
tidak solvable, artinya total hutangnya lebih besar dibandingakan dengan total
asetnya (Horne,1997). Karena leverage merupakan rasio yang menghitung
seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang
membandingkan total hutang terhadap keseluruhan aktiva suatu perusahaan, maka
apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan asset yang tinggi namun
resiko leverage nya juga tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi
pada perusahaan tersebut. Karena dikhawatirkan asset tinggi tersebut didapat dari
hutang yang akan meningkatkan risiko investasi apabila perusahaan tidak dapat
melunasi kewajibanya tepat waktu.
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2.1.2.1 Macam-macam Leverage
Terdapat dua macam leverage yaitu operating leverage dan financial
leverage. Dalam operating leverage, penggunaan aktiva dengan biaya tetap
mengharapkan revenue yang diperoleh mampu menutup biaya tetap dan biaya
variabel. Sedangkan dalam financial leverage, penggunaan dana dengan beban
tetap diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per lembar saham.
Financial leverage dapat diukur dengan menggunakan rasio leverage.
Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar
aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio leverage yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio(DAR).
Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang mengukur tingkat penggunaan
hutang (leverage) terhadap total shareholder’s equity yang dimiliki oleh
perusahaan (Ang, 1997). Debt to Equity Ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai
berikut:

DER =

Total Hutang
Ekuitas Pemegang Saham

Sedangkan Debt to Asset Ratio (DAR) dapat dirumuskan sebagai berikut :

DAR =

Total Hutang
Total Aset
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2.1.2.2 Karakteristik Leverage
Menurut Weston dan Brigham (1998), karakteristik sebuah perusahaan
yang menggunakan pendanaan hutang memiliki tiga implikasi penting yaitu :
1) Dengan meningkatkan pendanaan melalui hutang, para pemilik perusahaan
atau para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas
perusahaan dengan investasi yang terbatas.
2) Kreditur mensyaratkan adanya dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan
sebagai suatu batas keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi jumlah
modal yang diberikan oleh pemegang saham maka semakin kecil risiko yang
akan dihadapi oleh kreditur.
3) Apabila perusahaan memperoleh laba yang lebih besar daripada bunga yang
dibayarkan, maka pengembalian modal pemilik akan lebih besar.
Perusahaan yang memiliki rasio hutang lebih tinggi akan menghadapi risiko
kerugian yang lebih besar pada kondisi ekonomi yang buruk (masa resesi), namun
memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada kondisi perekonomian yang
normal. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki rasio hutang rendah tidak akan
menghadapi risiko kerugian yang besar pada masa resesi, namun peluang untuk
meningkatkan tingkat pengembalian atas ekuitas pada kondisi ekonomi normal
juga rendah (Weston dan Brigham, 1998).

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Leverage
Menurut

Kasmir

(2010:153-154)

menggunakan rasio hutang (leverage) yakni :

14

tujuan

perusahaan

dengan

1.

Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak
lainnya (kreditor).

2.

Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang
bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).

3.

Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
dengan modal.

4.

Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

5.

Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap
pengelolaan aktiva.

6.

Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri
yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7.

Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat
sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

2.1.3.

Profitabilitas
Menurut Kasmir (2012:196), profitabilitas adalah rasio untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas ini memberikan
gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan laba bagi
perusahaan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2006), Profitabilitas
adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh
perusahaan. Dari kedua pendapat ahli disimpulkan bahwa profitabilitas
merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh
perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.
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Profitabilitas dapat memberikan petunjuk yang berguna dalam menilai
keefektivan dari operasi sebuah perusahaan, sehingga rasio profitabilitas akan
menunjukan kombinasi dari efek likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada
hasil-hasil operasi. Profitabilitas akan menunjukan perimbangan pendapatan dan
kemampuan perusahaaan dalam menghasilkan laba pada berbagai tingkat operasi,
sehingga rasio ini akan menceminkan efektifitas dan keberhasilan manajemen
secara keseluruhan. (Kasmir, 2012)
Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan
perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama
laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk
beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan
perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan,
sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2012:196).

2.1.3.1 Jenis-jenis Profitabilitas
Beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas adalah :
1) Profit Margin adalah mengukur laba yang dicapai dibandingkan dengan
penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba
bersih setelah pajak dengan penjualan bersih;
2) Return On Total Assets / Return onInvestment / Earning Power adalah Hasil
pengambalian investasi atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment
atau Return on total assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return)
atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan dalam perusahaan;
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3) Return On Equity adalah hasil pengembalian ekuitas atau return on equity
atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih
sesudah pajak dengan modal sendiri.
Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Untuk
memperoleh rasio ROE kita membadingkan pendapatan perusahaan setelah pajak
dengan total ekuitasnya (Wiagustini, 2010:81).
Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini
adalah Return on Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Return on Asset
(ROA) merupakan perbandingan laba bersih dengan jumlah aktiva perusahaan.
Return on Asset (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut (Weston dan Brigham,
1998):
ROA =

Pendapatan Setelah Pajak
Total Aset

Return on Aset (ROA) yang merupakan kemampuan dari modal yang
diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi
semua investor (pemegang obligasi dan saham). Return On Asset (ROA) menurut
Kasmir (2012:201) adalah rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah
aktiva yang digunakan dalam perusahaan.return on asset sering juga disebut
sebagai return on investment, karena ROA ini melihat sejauh mana investasi yang
telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan
yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan
yang ditanamkan atau ditempatkan.
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Sedangkan Return On Equity (ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut (Kasmir,
2012:204):
ROE =

Pendapatan Setelah Bunga &Pajak
Ekuitas

ROE mencerminkan tingkat hasil penembalian investasi bagi pemegang saham.

2.1.3.2 Tujuan Rasio Profitabilitas
Menurut Kasmir (2012:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi
perusahaan,yaitu :
1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu
periode tertentu.
2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.
6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal sendiri.
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2.1.3.3 Manfaat Profitabilitas
1) Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukan untuk mendeteksi
penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi
dalam periode akuntansi tertentu.
2) Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat
diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahan.
3) Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan
karena menggamberkan korelasi antra laba dan jumlah modal yang
ditanamkan.
4) Profitabilitas

merupakan

suatu

alat

pengendalian

bagi

manajemen,

profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target,
budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar
pengambilan keputusan.

2.1.4.

Nilai Perusahaan
Tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm adalah untuk

memaksimalkan

kekayaan

atau

nilai

(Salvatore,2011). Memaksimalkan nilai

perusahaan

(value

of

the

firm)

perusahaan sangat penting bagi

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga
memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan hal penting yang
harus dicapai oleh manajemen perusahaan (Brigham dan Daves, 2010).
Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat diterjemahkan menjadi
memaksimalkan harga saham perusahaan. Meskipun perusahaan memiliki tujuan-
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tujuan yang lain, namun memaksimalkan harga saham adalah tujuan yang paling
penting (Brigham dan Houston, 2011).
Husnan (2008) menyatakan, yang dimaksud dengan nilai perusahaan
merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan
tersebut dijual. Apabila perusahaan menawarkan saham ke publik maka nilai
perusahaan akan tercermin pada harga sahamnya. Jadi, dengan meningkatnya
harga saham membuat nilai perusahaan menjadi tinggi Sedangkan menurut
Keown (2004) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang
dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai perusahaan merupakan persepsi
investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan
harga saham.Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.
Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada
kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.
Pengukuran nilai perusahaan dapat mengukur melalui nilai harga saham
di pasar, berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di pasar, yang
merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara riil.
Dikatakan secara riil karena terbentuknya harga di pasar merupakan bertemunya
titik-titik kestabilan kekuatan permintaan dan titik-titik kestabilan kekuatan
penawaran harga yang secara riil terjadi transaksi jual beli suratberharga di pasar
modal antara para penjual (emiten) dan para investor, atau sering disebut sebagai
ekuilibrium pasar. Oleh karena itu, dalam teori keuangan pasar modal harga
saham dipasar disebut sebagai konsep nilai perusahaan (Harmono, 2011:50)
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2.1.4.1 Pengukuran Nilai Perusahaan
Menurut Brigham dan Houston (2010:150) terdapat beberapa pendekatan
analisis rasio dalam penilaian market value, terdiri dari pendekatan price earning
ratio (PER), price book value ratio (PBV), market book ratio (MBR), dividend
yield ratio, dan dividend payout ratio (DPR). Dalam penelitian ini penulis juga
lebih menekankan nilai perusahaan pada harga pasar yang diukur dengan Price to
Book Value (PBV). Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar yang
digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya
(Ang, 1997). Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2011), Price to Book
Value (PBV) merupakan hasil perbandingan antara harga saham dengan nilai
buku saham. Nilai buku (Book Value) dapat dirumuskan sebagai berikut (Weston
dan Brigham, 1998):

PBV =

Harga Pasar Saham
Nilai Buku Per lembar Saham

Price to Book Value digunakan sebagai proksi karena keberadaan PBV
sangat penting bagi investor untuk menentukan strategi investasi di pasar modal.
Melalui PBV investor juga dapat memprediksi saham-saham yang overvalued dan
undervalued. Penggunaan PBV memiliki beberapa keuntungan yaitu:
1)

PBV menghasilkan nilai yang relatif stabil yang dapat dibandingkan dengan
harga pasar.

2)

PBV memberikan standar akuntansi yang konsisten di seluruh perusahaan,
rasio harga-nilai buku dapat dibandingkan di perusahaan serupa, dan
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3)

Rasio PBV dapat mengevaluasi perusahaan dengan pendapatan negatif yang
tidak dapat dinilai dengan menggunakan rasio PER.
Perusahaan yang dikelola dengan baik pada umumnya memiliki Rasio Price

to Book Value diatas satu.Hal ini menggambarkan nilai saham perusahaan lebih
besar daripada nilai buku perusahaan.Nilai Price to Book Value yang tinggi
mencerminkan tingkat kemakmuran para pemegang saham yang baik.

2.2.

Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan

telah banyak dilakukan sebelumnya. Meskipun ruang lingkup penelitian yang
hampir sama, namun dengan obyek penelitian yang berbeda mengakibatkan
beberapa hasil penelitian yang berbeda pula. Penelitian terdahulu yang menjadi
acuan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :
1) Sujoko dan Ugy Soebiantoro (2007) meneliti tentang Pengaruh Struktur
Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern dan Faktor Ekstern terhadap
Nilai Perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan.
2) Umi Mardiyati et.al (2012) meneliti tentang Pengaruh Kebijakan Hutang dan
Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2010. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
profitabilitas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai
perusahaan.
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3) Sri Hermuningsih (2013) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, Growth
Opportunity, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. Hasil tersebut
menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan. Ini berarti, semakin besar profitabilitas, semakin
tinggi peluang pertumbuhan, dan semakin besar proporsi hutang dalam
struktur pendanaan perusahaan.
4) Naftalia Ogolmagai (2013) meneliti tentang Pengaruh Leverage terhadap
Nilai Perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan leverage tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
5) Putu Indah Purnama Sari dan Nyoman Abundanti (2014) meneliti tentang
Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Leverage terhadap Profitabilitas dan
Nilai Perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan Profitabilitas berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
6) Kadek Ayu Yogamurti et.al (2015) meneliti tentang Pengaruh Ukuran
Perusahaan dan Leverage terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan. Hasil
tersebut menunjukkan Leverage dan Profitabilitas mempunyai pengaruh
positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
7) Nadya Pratiwi dan Sri Rahayu (2015) meneliti tentang Pengaruh
Profitabilitas,
Perusahaan

Leverage,
terhadap

Good

Nilai

Corporate

Perusahaan.

Governance,
Menunjukkan

dan

Ukuran

hasil

bahwa

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
8) I Gusti Ngurah Gede Rudangga & Gede Merta Sudiarta (2016) meneliti
tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap
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Nilai Perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan leverage dan profitabilitas
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
9) I Gede Gora Wira Pratama dan Ni Gusti Putu Wirawati (2016) meneliti
tentang Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Pemoderasi. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif nilai perusahaan.
10) Aniela Nurminda et.al (2017) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas,
Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Menunjukkan
hasil bahwa variabel Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif signifikan
terhadap nilai perusahaan.
11) Sustari Alamsyah (2017) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas terhadap
Nilai Perusahaan, Relevansi Nilai Informasi Akuntansi, Keputusan Investasi,
Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening. Hasil tersebut menunjukkan
Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
12) Stevani Risel Mandey et.al (2017) meneliti tentang Analisis Pengaruh Insider
Ownership, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada
Sektor Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 20132015. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Leverage dan Profitabilitas
berpengaruh Positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Hasil penelitian terdahulu diatas dapat diringkas dan disajikan dalam table
berikut:
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Tabel 2.1 Ringkas Penelitian Terdahulu
No.
1.

2.

Peneliti

Variabel

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Sujoko dan
Ugy
Soebiantoro
(2007)

Dependen : Nilai
Perusahaan

Pengaruh Struktur
Kepemilikan
Saham, Leverage,
Faktor Intern dan
Faktor Ekstern
terhadap Nilai
Perusahaan

Umi
Mardiyati
et.al (2012)

Dependen : Nilai
Perusahaan

Pengaruh Struktur
Kepemilikan Saham,
Leverage, Faktor
Intern dan Faktor
Ekstern terhadap
Nilai Perusahaan.
Hasil tersebut
menunjukkan bahwa
leverage berpengaruh
signifikan terhadap
nilai perusahaan.
Profitabilitas memiliki
pengaruh yang positif
signifikan terhadap
nilai perusahaan.

Independen :
Struktur
Kepemilikan
Saham,
Leverage, Faktor
Intern dan
Faktor Ekstern

Independen :
Kebijakan
Hutang dan
Profitabilitas

3.

Sri
Hermuningsih
(2013)

Dependen : Nilai
Perusahaan
Independen :
Profitabilitas,
Growth
Opportunity dan
Struktur Modal

Pengaruh
Kebijakan Hutang
dan Profitabilitas
terhadap Nilai
Perusahaan
Manufaktur yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
(BEI) periode
2005-2010
Pengaruh
Profitabilitas,
Growth
Opportunity,
Struktur Modal
terhadap Nilai
Perusahaan
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Variabel
profitabilitas
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap nilai
perusahaan. Ini
berarti, semakin
besar profitabilitas,
semakin tinggi
peluang
pertumbuhan, dan
semakin besar
proporsi hutang
dalam struktur
pendanaan
perusahaan.

4.

5.

6.

7.

8.

Naftalia
Ogolmagai
(2013)

Putu Indah
Purnama Sari
dan Nyoman
Abundanti
(2014)

Kadek Ayu
Yogamurti et
al (2015)

Nadya Pratiwi
dan Sri
Rahayu
(2015)

I Gusti
Ngurah Gede
Rudangga &
Gede Merta
Sudiarta
(2016)

Dependen : Nilai
Perusahaan
Independen :
Leverage
Dependen : Nilai
Perusahaan dan
Profitabilitas
Independen :
Pertumbuhan
Perusahaan dan
Leverage
Dependen : Nilai
Perusahaan dan
Profitabilitas
Independen :
Ukuran
Perusahaan
Dependen : Nilai
Perusahaan
Independen :
Profitabilitas,
Leverage, Good
Corporate
Governance dan
Ukuran
Perusahaan.
Dependen : Nilai
Perusahaan
Independen :
Ukuran
Perusahaan,
Leverage dan
Profitabilitas

Pengaruh
Leverage terhadap
Nilai Perusahaan

leverage tidak
berpengaruh terhadap
nilai perusahaan.

Pengaruh
Pertumbuhan
Perusahaan dan
Leverage terhadap
Profitabilitas dan
Nilai Perusahaan

Leverage
berpengaruh negative
signifikan terhadap
nilai perusahaan, dan
profitabilitas
berpengaruh positif
signifikan terhadap
nilai perusahaan.
Leverage dan
Profitabilitas
mempunyai pengaruh
positif signifikan
terhadap nilai
perusahaan.

Pengaruh Ukuran
Perusahaan dan
Leverage terhadap
Profitabilitas dan
Nilai Perusahaan

Pengaruh
Profitabilitas,
Leverage, Good
Corporate
Governance, dan
Ukuran
Perusahaan
terhadap Nilai
Perusahaan

Profitabilitas
berpengaruh
signifikan terhadap
nilai perusahaan.

Pengaruh Ukuran
Perusahaan,
Leverage dan
Profitabilitas
terhadap Nilai
Perusahaan

Leverage
berpengaruh positif
terhadap nilai
perusahaan dan
profitabilitas
berpengaruh positif
terhadap nilai
perusahaan.
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9.

I Gede Gora
Wira Pratama
dan Ni Gusti
Putu Wirawati
(2016)

10.

Aniela
Nurminda
et.al (2017)

11.

Sustari
Alamsyah
(2017)

12.

Stevani Risel
Mandey et.al
(2017)

Dependen : Nilai
Perusahaan dan
Kepemilikan
Manajerial

Pengaruh Struktur
Modal dan
Profitabilitas
terhadap Nilai
Perusahaan dengan
Independen :
Kepemilikan
Struktur Modal
Manajerial sebagai
dan Profitabilitas Pemoderasi
Dependen : Nilai Pengaruh
Perusahaan dan
Profitabilitas,
Kepemilikan
Leverage dan
Manajerial
Ukuran
Perusahaan
Independen :
terhadap Nilai
Struktur Modal
Perusahaan
dan Profitabilitas

Dependen : Nilai
Perusahaan,
Relevansi Nilai
Informasi
Akuntansi,
Keputusan
Investasi dan
Kebijakan
Dividen
Independen :
Profitabilitas
Dependen : Nilai
Perusahaan
Independen :
Insider
Ownership,
Leverage dan

Pengaruh
Profitabilitas
terhadap Nilai
Perusahaan,
Relevansi Nilai
Informasi
Akuntansi,
Keputusan
Investasi

Analisis Pengaruh
Insider Ownership,
Leverage, dan
Profitabilitas
terhadap Nilai
Perusahaan pada
Sektor Perusahaan
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Profitabilitas
berpengaruh positif
terhadap nilai
perusahaan

Profitabilitas
berpengaruh positif
signifikan terhadap
nilai perusahaan,
yang berarti kenaikan
nilai ROE pada
perusahaan
manufaktur sub
sektor barang dan
konsumsi cenderung
dapat meningkatkan
pula nilai
perusahaannya
Profitabilitas
berpengaruh positif
signifikan terhadap
nilai perusahaan.

Leverage dan
Profitabilitas
berpengaruh Positif
dan signifikan
terhadap nilai
perusahaan.

Profitabilitas

2.3.

Manufaktur di
Bursa Efek
Indonesia Periode
Tahun 2013-2015

Kerangka Teoritis
Pada penilitian ini yang menjadi variabel dependen adalah nilai

perusahaan yang hendak diprediksi oleh variabel-variabel independen seperti
leverage dan profitabilitas.
Peneliti mengharapkan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan. Berikut ini penulis menguraikan kerangka
teoritis berupa hubungan leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

2.3.1.

Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan
Leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari resiko yang melekat pada

suatu perusahaan. Artinya, leverage yang semakin besar menunjukkan risiko
investasi yang semakin besar pula. Perusahan dengan rasio leverage yang rendah
memiliki risiko leverage yang lebih kecil. Dengan tingginya rasio leverage
menunjukkan bahwa perusahaan tidak solvable, artinya total hutangnya lebih
besar dibandingakan dengan total asetnya (Horne,1997). Karena leverage
merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh
kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang terhadap
keseluruhan aktiva suatu perusahaan, maka apabila investor melihat sebuah
perusahaan dengan asset yang tinggi namun resiko leverage nya juga tinggi, maka
akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Karena
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dikhawatirkan asset tinggi tersebut di dapat dari hutang yang akan meningkatkan
risiko investasi apabila perusahaan tidak dapat melunasi kewajibanya tepat waktu.

2.3.2.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Semakin besar
keuntungan yang diperoleh semakin besar pada kemampuan perusahaan untuk
membayarkan dividennya, dan hal ini berdampak pada kenaikan nilai perusahaan.
Dengan rasio profitabilitas yang tinggi yang dimiliki sebuah perusahaan akan
menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

2.4.

Model Analisis dan Hipotesis

2.4.1.

Model Analisis
Mengacu pada kerangka teoritis yang telah penulis susun dapat

dikemukakan model analisis seperti yang tercantum pada gambar berikut :

(+)

Leverage (X₁)
Nilai Perusahaan (Y)
(+)

Profitabilitas (X₂)

Gambar 2.2 Model Analisis
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2.4.2.

Hipotesis
Berdasarkan kerangka teoritis dapat dikemukakan hipotesis dalam

penelitian ini adalah :
1.

H₁ : Apakah Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai
Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.

H₂ : Apakah Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai
Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
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BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1.

Objek Penelitian
Pada penelitian ini menjadi objek penelitian adalah variabel independen

(variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen
merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya
atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat) (Sugiyono, 2016:4). Terdapat
dua variabel yang menjadi variabel independen (variabel bebas) pada penelitian
ini yaitu leverage dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependen (variabel
terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena
adanya variabel independen (variabel bebas) (Sugiyono, 2016:4). Yang menjadi
variable dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan.

3.2.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Food and Beverages yang

merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
pada periode 2012-2016. Namun penelitian disini tidak langsung datang ke tempat
penelitian yang di lakukan, melainkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia
(BEI) dan situs resmi perusahaan yang menjadi populasi dan sampel penelitian
yaitu http:://www.google.co.id, http://www.sahamoke.com, http://www.idx.co.id.
Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2017 sampai dengan
selesai.
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3.3.

Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian merupakan cara ilmiah yang

digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,
dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga pada gilirannya dapat
digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dan metode verifikatif. Metode deskriptif adalah metode statistika yang
digunakan untuk menganalisa data dan mendeskriptifkan atau memberi gambaran
terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana
adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum

(Sugiyono,

2012:29).

Metode

verifikatif

adalah

metode

yang

memperlihatkan pengaruh antara beberapa variabel yang digunakan untuk
menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan data statistika (Sugiyono,
2012:55). Pengaruh atau bentuk hubungan kausal antara variabel independen dan
variabel dependen dapat diketahui dari metode verifikatif.
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel
independen (bebas) yaitu leverage (X₁) dan profitabilitas (X₂) dan satu variabel
dependen (terikat) yaitu nilai perusahaan (Y). Ketiga variabel tersebut dianalisis
dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan antar
variabel sehingga dapat diketahui hipotesis yang diajukan tepat atau tidak.
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3.3.1

Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perudsahaan

Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode
2012 dampai dengan 2016.

3.3.2

Populasi dan Sampel

3.3.2.1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80).
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada perusahaan sektor
Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai
dengan 2016.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX)
periode 2012 sampai dengan 2016, maka diperoleh populasi untuk penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Daftar Populasi Perusahaan Sektor Food and Beverages yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2012-2016
No.

Nama Perusahaan

Kode Saham

1

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

AISA

2

PT. Tri Banyan Tirta Tbk.

ALTO

3

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

CEKA

4

PT. Sariguna Primatirta Tbk.

CLEO

5

PT. Delta Djakarta Tbk.

DLTA

6

PT. Buyung Poetra Sembada Tbk.

HOKI

7

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

ICBP
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8

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

INDF

9

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.

MLBI

10

PT. Mayora Indah Tbk.

MYOR

11

PT. Prashida Aneka Niaga Tbk.

PSDN

12

PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk.

ROTI

13

PT. Sekar Bumi Tbk.

SKBM

14

PT. Sekar Laut Tbk.

SKLT

15

PT. Siantar Top Tbk.

STTP

16

PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk.

ULTJ

3.3.2.2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari
semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan
waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk
populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul
representative (Sugiyono, 2017:81).
Sampel dari penelitian ini diambil dari perusahaan sektor food and
beverageyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012 sampai
dengan 2016 dengan sampel sebanyak 14 perusahaan.

3.3.3.

Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Ukuran Sampel

3.3.3.1 Teknik Pengambilan Sampel
Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan
sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017:81). Pada
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penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling,
yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,
2017:85). Dalam penelitian ini sampel yang diambil dari populasi dilakukan
dengan purposive sampling didasarkan pada kriteria, yaitu:
1.

Perusahaan yang termasuk dalam sektor food and beverage di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada periode 2012 sampai dengan 2016.

2.

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap selama
periode 2012 sampai dengan 2016.

Tabel 3.2 Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian
No.
Keterangan
1 Perusahaan yang termasuk dalam sektor food and beverage di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012 sampai dengan
2016.
2 Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan
lengkap selama periode 2012 sampai dengan 2016.

Jumlah
16
14

Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel 3.3 berikut ini:
Tabel 3.3 Sampel Penelitian Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2012 - 2016
No.
Nama Perusahaan
Kode Saham
1

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

AISA

2

PT. Tri Banyan Tirta Tbk.

ALTO

3

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

CEKA

4

PT. Delta Djakarta Tbk.

DLTA

5

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

ICBP

6

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

INDF

7

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.

MLBI

8

PT. Mayora Indah Tbk.

MYOR

9

PT. Prashida Aneka Niaga Tbk.

PSDN
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10

PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk.

ROTI

11

PT. Sekar Bumi Tbk.

SKBM

12

PT. Sekar Laut Tbk.

SKLT

13

PT. Siantar Top Tbk.

STTP

14 PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk.
Sumber : Bursa Efek Indonesia yang telah diolah

ULTJ

3.3.3.2 Penentuan Ukuran Sampel
Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah
sampel yang di harapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah
anggota populasi itu sendiri. Jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan
dalam penelitian yaitu tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang
dikehendaki.

Tingkat

ketelitian/kepercayaan

yang

dikehendaki.

Tingkat

ketelitian/kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana,
waktu dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan maka akan
semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan, dan sebaliknya semakin kecil
tingkat kesalahan maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang
diperlukan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017:86).

3.3.4.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data
(Sugiyono, 2017:224). Pengumpulan data dapat dilakukann dalam berbagai
setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat
dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan
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metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar,
diskusi dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data
dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan
sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau pengumpulan teknik data, maka
pengumpulan teknik data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan),
interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan ke
empatnya (Sugiyono, 2017:225).
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumen
atau sekunder. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang (Sugiyono, 2017:240). Dokumen dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan pada perusahaan sektor manufaktur food and beverage yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012 sampai dengan 2016.

3.3.5.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Data

kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan
statistik (Sugiyono, 2013:7).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan
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perusahaan sektor manufaktur food and beverages yang telah dipublikasikan di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Serta data yang diperoleh dari Indonesian Stock
Exchanges (IDX) selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016.

3.3.6.

Operasionalisasi Variabel
Variabel-variabel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah tiga

variabel yang terdiri dari dua variabel independen, yaitu; leverage dan
profitabilitas. Serta satu variabel dependen, yaitu: Nilai Perusahaan. Agar
penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, maka perlu dipahami
berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian ilmiah yang termuat dalam
operasionalisasi variabel. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari operasional
variabel, dalam tabel 3.2 disajikan pengukuran variabel yang diobservasi, yang
terdiri dari unsur variabel, skala pengukuran dan indikator pengukuran, sebagai
berikut:
Tabel 3.4 Tabel Operasionalisasi Variabel
No.

Variabel
Penelitian

Definisi Variabel

Indikator

Skala

Leverage merupakan gambaran
untuk melihat sejauh mana asset
perusahaan dibiayai oleh hutang
dibandungkan dengan modal
sendiri (Weston dan Copeland,
1992).

• Debt to Equity Ratio
• Debt to Asset Ratio

Rasio

Variabel Independen
1

Leverage (X₁)
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2

Profitabilitas
(X₂)

Profitabilitas adalah rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan
dalam mencari keuntungan.
Profitabilitas ini memberikan
gambaran seberapa efektif
perusahaan beroperasi sehingga
memberikan laba bagi
perusahaan (Kasmir, 2012:196)

• Return on Asset
• Return on Equity

Rasio

Nilai perusahaan adalah tujuan
setiap perusahaan. Semakin
tinggi nilai perusahaan maka
akan diikuti oleh tingginya
kemakmuran pemegang saham.
(Brigham dan Daves, 2010)

Price to Book Value

Rasio

Variabel Dependen
3

3.3.7.

Nilai
Perusahaan
(Y)

Instrumen Pengukuran
Instrumen pengukuran merupakan suatu alat yang digunakan untuk

mengukur variabel penelitian yang diamati (Sugiyono, 2012:119). Pada penelitian
ini terdapat dua variabel independen, yaitu: leverage dan profitabilitas. Serta satu
variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Masing-masing variabel independen
dan variabel dependen diukur menggunakan ratio.

3.3.7.1 Leverage
Pada penelitian ini leverage diukur dengan menggunakan proksi Debt to
Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio (DAR), dirumuskan sebagai berikut:
1. Debt to Equity Ratio (DER)

DER =

Total Hutang
Ekuitas Pemegang Saham
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2. Debt to Asset Ratio (DAR)

DAR =

Total Hutang
Total Aset

3.3.7.2 Profitabilitas
Pada penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan proksi
Return on Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Dengan rumus:
1.

Return on Asset (ROA)

ROA =

2.

Pendapatan Setelah Pajak
Total Aset

Return on Equity (ROE)

ROE =

Pendapatan Setelah Bunga &Pajak
Ekuitas

3.3.7.3 Nilai Perusahaan
Pada penelitian ini nilai peusahaan diukur dengan menggunakan proksi
Price to Book Value (PBV). Nilai perusahaan yang dicerminkan dengan
berdasarkan rasio nilai pasar untuk memberikan informasi bagi manajemen suatu
indikasi tentang pelaporan yang dipikirkan oleh investor mengenai kinerja
perusahaan dari waktu ke waktu (masa lalu dan masa depan) (Brigham dan
Houston, 2010). Nilai perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

PBV =

Harga Pasar Saham
Nilai Buku Per lembar Saham
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3.3.8.

Teknik Analisis Deskriptif
Teknik analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan
untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2013:45).

3.3.8.1 Teknik Analisis Rata-Rata (Mean)
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai
rata-rata dari kelompok tersebut. Rata (mean) ini didapat dengan menggunakan
jumlah data seluruh individu yang ada pada kelompok tersebut (Sugiyono,
2013:49). Untuk menghitung rata-rata (mean) menggunakan rumus sebagai
berikut:
𝑀𝑒 =

∑ 𝑥𝑖
𝓃

Keterangan :
Me = Mean (rata-rata)
∑

= Epsilon (baca jumlah)

xi

= Nilai x ke 1 sampai 0

n

= Jumlah individu

3.3.8.2 Standar Deviasi
Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan
homogenetik kelompok adalah dengan varians. Varians merupakan jumlah
kuadrat semua deviasi nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar varians
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disebut standar deviasi atau simpangan baku, standar deviasi sampel

diberi

symbol s (Sugiyono, 2013:56). Untuk menghitung rata-rata (mean) menggunakan
rumus sebagai berikut:
2
√∑(𝓍1 − 𝓍
̅)

𝑠 =

(𝓃 − 1)

Keterangan :
s

= Simpangan

n

= Jumlah sampel

3.3.8.3 Analisis Korelasi Berganda
Derajat hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel yang
lain dinamakan korelasi. Sedangkan derajat atau tingkat hubungan antara dua
variabel yang diukur dengan indeks korelasi disebut koefisien korelasi (Nazir,
2005:450).
Jika nilai suatu variabel menaik sedangkan nilai variabel yang lain
menurun, maka kedua variabel tersebut mempunyai korelasi negatif. Sebaiknya,
jika nilai suatu variabel menaik dan diikuti pula dengan maniknya variabel lain,
atau menurunnya nilai variabel lain, maka kedua variabel tersebut mempunyai
korelasi positif (Nazir, 2005:450).

42

3.3.8.4 Uji Asumsi Klasik
Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang
akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.

Uji Multikolineritas
Menurut Ghozali (2011:105) Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi yang ditemukan adanya regresi korelasi antara variabel
bebas (independen variabel). Multikolineritas dapat diketahui dengan melihat
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua nilai ini
menunjukkan variabel bebas mana yang dijelaskan oleh variabel independen
lainnya (dengan kata lain berkorelasi dengan variabel independen lain).
Apabila tolerance kecil, artinya menunjukkan nilai VIF besar, untuk itu bila
VIF > 10 maka dianggap ada multikolonieritas dengan variabel independen
lainnya, sebaliknya jika VIF < 10 maka tidak terdapat multikolonieritas.
Apabila nilai tolerance value ini lebih tinggi dari 0,01 atau VIF lebih kecil
daripada 10 maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi
multikolonieritas (Ghazali, 2013:105).

2.

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan
kesalahan pada periode (t-1) (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah
regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini
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menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test), dengan tingkat kepercayaan 𝛼 =
5% (Ghazali, 2013:110).
Pengujian terhadap gejala ini dilakukan dengan tes Durbin-Watson (DW)
dengan membandingkan nilai DW terhadap DU dan DL. Apabila D-W
terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi. Keterangan:
• Jika nilai D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif
• Jika nilai D-W diantara -2 samapai +2 berarti tidak terdapat autokorelasi
• Jika nilai D-W diatas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif

3.

Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas
(Ghozali, 2011:139). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot
(Ghozali, 2013:139). Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai
berikut:
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 tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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4.

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atas residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak , yaitu dengan
melihat analisis grafik normal probability plot (𝜌 value) dan uji statistik. Pada
prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik)
pada sumbu diagonalnya dari grafik atau dengan melihat histogram dari
residualnya (Ghozali, 2013:160).
Dalam penelitian ini pengujian normalitas residual adalah dengan distribusi
yang mendekati distribusi normal. Adapun dasar pengambilan keputusan
sebagai berikut:
a. Jika menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka
model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.3.8.5

Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda merupakan analisis untuk mempelajari

pengaruh yang ditimbulkan variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis
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regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih
variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan
nilainya). Analisis berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya
minimal 2 (Sugiyono, 2009:275). Model persamaannya dapat dilihat sebagai
berikut:
𝑌 = 𝒶 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝑒
Keterangan :
Y = Nilai Perusahaan
a = Konstanta
b₁ = Koefisien regresi dari leverage
b₂ = Koefisien regresi dari profitabilitas
X₁ = Leverage
X₂ = Profitabilitas
e

3.3.9.

= Erorr

Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis adalah salah satu cara dalam statistika untuk menguji

“parameter” populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima dan
ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Pada prinsipnya pengujian hipotesis
adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau
pembelaan dari permasalahan yang akan ditelaah. Sebagai wahana untuk
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menetapkan kesimpulan tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis
alternatifnya (Supagat, 2006:296).
Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian hipotesis noll (H₀)
yang menyatakan bahwa koefisien korelasinya tidak berarti atau tidak signifikan
sedangkan hipotesis alternative (Hₐ) menyatakan bahwa koefisien korelasinya
berarti signifikan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan
penyajian hipotesis secara simultan (Uji F) dan pengujian hipotesis secara parsial
(Uji t) sebagai berikut:

3.3.9.1 Penetapan Hipotesis
Berdasarkan kerangka teoritis, maka dalam penelitian ini dirumuskan
hipotesis individu (parsial) dan hipotesis secara bersama-sama (simultan) sebagai
berikut:
Hipotesis Ganda (Simultan)
H₀ : b₁, b₂

=

0 Leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai
Perusahaan.

H₁ : b₁, b₂

≠ 0 Leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai
Perusahaan.

Kriteria yang digunakan dalam uji statistik F, yaitu:
a.

Jika 𝜌 value signifikansi < 0,05 artinya H₀ ditolak dan Hₐ diterima, hal ini
berarti terdapat hubungan secara simultan antara variabel independen
terhadap variabel dependen.
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b.

Jika 𝜌 value signifikansi > 0,05 artinya H₀ diterima dan Hₐ ditolak, hal ini
berarti terdapat hubungan secara simultan antara variabel independen
terhadap variabel dependen.

Hipotesis Individu (Parsial)
1.

Leverage

H₀ : b₁ = 0,

Leverage tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H₁ : b₁ > 0,

Leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.

Profitabilitas

H₀ : b₁ = 0,

Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H₁ : b₁ > 0,

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Kriteria yang digunakan dalam uji statistik t yaitu:
a.

Jika 𝜌 value signifikansi < 0,05 maka Hₐ ditolak dan H₁ diterima, dengan kata
lain variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel
dependen.

b.

Jika 𝜌 value signifikansi > 0,05 maka Hₐ diterima dan H₁ ditolak, dengan kata
lain variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel
dependen.

3.3.9.2 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antar nol dan satu. Nilai r² yang kecil berarti kemampuan
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai
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yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model. Setiap
tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak perduli apakah
variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh
karena itu banyak peneliti mengajukan untuk menggunakan nilai adjusted R² pada
saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai adjusted R²
dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam
model.
Dalam kenyataannya nilai adjusted R² dapat bernilai negatif, walaupun
yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut (Gujarati, 2003) jika dalam uji
empiris didapat nilai adjusted R² negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai
nol. Secara sistematis jika nilai R² = 1, maka adjusted R² = R² = 1 sedangkan jika
nilai R² = 0, maka adjusted R² = ( 1 – k ) / ( n - k ). Jika k > 1, maka adjusted R²
akan bernilai negatif (Ghozali, 2013:97).
Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang
dinyatakan dalam persentase. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan cara
mengkuadratkan nilai koefisien korelasi, sehingga dapat dirumuskan:
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𝐾𝑑 = 𝑅² 𝓍 100%

Keterangan :
Kd : Koefisien determinasi
R² : Hasil analisis korelasi yang dikuadratkan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sektor Manufaktur Food and Beverages
melalui situs resminya www.idx.co.id selama periode penelitian tahun 2012
sampai dengan 2016. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada
penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria
yang ditetapkan maka didapat sampel akhir sebanyak 14 perusahaan. Jumlah data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 data yang diperoleh dari
perkalian antara jumlah sampel dengan tahun dalam penelitian yaitu 14 x 5 = 70.
Berikut ini adalah daftar nama-nama perusahaan yang dijadikan sampel
perusahaan sektor manufaktur food and beverages di Bursa Efek Indonesia selama
periode 2012 sampai dengan 2016 ditunjukkan dalam tabel berikut :
Tabel 4.1 Sampel Penelitian Perusahaan Manufaktur Food and Beverages
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016
No.

Nama Perusahaan

Kode Saham

1

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

AISA

2

PT. Tri Banyan Tirta Tbk.

ALTO

3

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

CEKA

4

PT. Delta Djakarta Tbk.

DLTA

5

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

ICBP

6

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

INDF
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- Tabel lanjutan 4.1 Sampel Penelitian Perusahaan Manufaktur Food and
Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016
7

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.

MLBI

8

PT. Mayora Indah Tbk.

MYOR

9

PT. Prashida Aneka Niaga Tbk.

PSDN

10

PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk.

ROTI

11

PT. Sekar Bumi Tbk.

SKBM

12

PT. Sekar Laut Tbk.

SKLT

13

PT. Siantar Top Tbk.

STTP

14

PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk.

ULTJ

Sumber : Bursa Efek Indonesia yang telah diolah

Dengan latar belakang perusahaan sebagai berikut :
1.

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (TPSF) merupakan perusahaan publik
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 pada sektor
manufaktur food and beverages. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. hadir
dalam industri makanan dengan kesadaran bahwa industri ini harus dihadapi
dengan inovasi dan penciptaan produk yang berkualitas serta berdaya saing
tinggi. Dalam upaya mengukuhkan keberadaan perusahaan, PT Tiga Pilar
Sejahtera Food, Tbk memposisikan diri untuk menjadi Perusahaan
pengolahan pangan dengan teknologi modern. Diiringi dengan komitmen
yang kuat dan inovasi yang dijalankan secara berkelanjutan, kontribusi
Perusahaan terhadap perolehan industri akan semakin meningkat. Dengan
terus membangun kapabilitas sumber daya manusia, inovasi dan efisiensi di
setiap lini kerja dan kepemimpinan yang mempunyai visi kuat, TPSF yakin
akan dapat memenuhi komitmen untuk memberikan kepuasan bagi
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pelanggan, keuntungan bagi investor, dan memberikan manfaat bagi semua
pihak yang terlibat dan kepada bangsa dan negara.

2.

PT. Tri Banyan Tirta Tbk.
PT. Tri Banyan Tirta Tbk. didirikan pada tahun 1997. Perseroan memiliki
produk AMDK merk ALTO, TOTAL dan produk air alkali dengan merk
TOTAL 8+ yang merupakan pemimpin pasar di segmen premium air minum
dalam kemasan. Hingga saat ini TBT masih dipercaya sebagai produsen
OEM. Pada tahun 2012 PT. Tri Banyan Tirta Tbk. Melakukan pencapaian
besar yaitu IPO (Initial Public Offering) dan terdaftar di bursa dengan nama
“ALTO”, Ekspansi dan pembenahan pabrik. Pada tahun 2013 PT. Tri Banyan
Tirta Tbk. melakukan Right Issue dengan agenda mengakuisisi salah satu
perusahaan AMDK PT. Tirtamas Lestari (TML), pembenahan pabrik dan
peremajaan mesin, total pabrik yang dimiliki menjadi 7 pabrik tetapi pada
2014 PT. Tri Banyan Tirta Tbk. Menambah 1 pabrik menjadi total 8 pabrik
yang beroperasi dilengkapi dengan mesin baru yang canggih.

3.

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. dahulu bernama CV Tjahaja Kalbar yang
didirikan di Pontianak pada tahun 1968. Perusahaan disahkan menjadi
Perseroan Terbatas berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. C21390.HT.01.01.TH.88 tanggal 17 Pebruari 1988 dengan nama PT. Wilmar
Cahaya Indonesia Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang industri food and
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beverages antara lain minyak nabati yaitu minyak kelapa sawit beserta
produk-produk turunannya, biji tengkawang, minyak tengkawang dan minyak
nabati spesialitas; usaha bidang perdagangan lokal, ekspor, impor, dan
berdagang hasil bumi, hasil hutan, berdagang barang-barang keperluan
sehari-hari, berdagang sebagai grosir, distribusi, leveransir, eceran dan lainlain.

4.

PT. Delta Djakarta Tbk.
PT Delta Djakarta merupakan perusahaan produsen dan distributor beberapa
merek bir terbaik di dunia dengan merek dagang Anker, Carlsberg, San
Miguel, dan Kuda Putih. Perusahaan juga merupakan tokoh kunci pasar
minuman non-alkohol di negara ini dengan merek Sodaku dan Soda Ice
diantara penjual top Indonesia. PT Delta Djakarta didirikan pada tahun 1932
oleh perusahaan Jerman Archipel Brouwerij NV, pimpinan PT Delta Djakarta
telah berpindah tangan berkali-kali. Dalam Perang Dunia II, kontrol
perusahaan diserahkan ke perusahaan Belanda sebelum diteruskan ke
perusahaan Jepang pada tahun 1942. Tiga tahun kemudian, Belanda kembali
menguasai. Pada tahun 1970, perusahaan tersebut mengambil nama PT Delta
Djakarta, dan pada tahun 1984 merupakan bagian dari generasi pertama
perusahaan di Indonesia yang go public dan menjual sahamnya di Bursa Efek
Jakarta dan Surabaya. Sampai saat ini, pemegang saham mayoritas PT Delta
Djakarta termasuk Pemerintah Kota Jakarta dan San Miguel Malaysia.
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5.

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. merupakan perusahaan sektor
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2010. Perusahaan ini
merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan
terkemuka, dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi antara lain mi instan,
dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus serta
minuman. Selain itu, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang
memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton untuk mendukung
kegiatan usaha intinya. Perusahaan ini menawarkan berbagai pilihan produk
solusi sehari-hari bagi konsumen di segala usia dan segmen pasar, melalui
sekitar 40 merek produk terkemuka. Banyak di antara merek-merek tersebut
merupakan merek terkemuka dengan posisi pasar yang signifikan di
Indonesia, didukung oleh kepercayaan dan loyalitas jutaan konsumen selama
bertahun-tahun. Sebagian besar produk perusahaan ini telah tersedia di
seluruh nusantara. Didukung oleh jaringan distribusi yang ekstensif dari
perusahaan induk, kami dapat memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu
dan lebih efisien.

6.

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma di tahun
1990, memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal
tahun delapan-puluhan. Perusahaan yang memulai kegiatan usaha dibidang
makanan ringan melalui perusahaan patungan dengan Fritolay Netherlands
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Holding B.V., perusahaan afiliasi PepsiCo Inc. Pada tahun 1994 mengganti
nama menjadi PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. dan mulai mencatatkan
saham di Bursa Efek Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, Indofood telah
bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan
kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi
makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi
produk akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai
perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari
skala ekonomis serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari empat
Kelompok Usaha Strategis (”Grup”) yang saling melengkapi.

7.

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.
perusahaan dimulai dengan didirikannya N.V Nederlandsch-Indische
Bierbrouwerijen di Medan pada tahun 1921. Brewery pertama berada di
Surabaya dan secara Resmi beroperasi secara komersial pada 21 November
1931. Pada tahun 1936, tempat kedudukan perusahaan dipindahkan dari
Medan ke Surabaya dan Heineken menjadi pemegang saham terbesar
perusahaan dan berubah nama menjadi N.V Heineken’s NederlandschIndische Bierbrouweerijen Maatschappij. Lalu pada tahun 1951, Perusahaan
kembali berubah nama menjadi Heineken’s Indonesische Bierbrouwerijen
Maatschappij N.V. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan,
brewery kedua dibangun di Tangerang. Di tahun yang sama, perusahaan
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berganti nama menjadi PT Perusahaan Bir Indonesia. Brewery kedua ini
kemudian mulai beroperasi pada tahun 1973. Pada 1 January 1981,
Perusahaan mengambil alih PT Brasseries de l'Indonesia yang memproduksi
bir dan minuman ringan di Medan. Untuk mencerminkan peningkatan usaha
dan aktifitas akuisisi ini, sejak tanggal 2 September 29181, nama perusahaan
menjadi PT Multi Bintang Indonesia dan tempat kedudukan kemudian
dipindahkan ke Jakarta. Perusahaan juga mencatatkan sahamnya di Bura Efek
Indonesia (BEI). Dengan sejarah panjang di Indonesia, perusahaan pun
identik dengan salah satu produk unggulan yaitu Bir Bintang, sebuah merek
ikonik dan telah dikenal luas di Indonesia. Multi Bintang juga memproduksi
dan memasarkan merek bir premium internasional, Heineken; kategori 0,0%
alkohol, minuman bebas alkohol Bintang Zero dan Bintang Radler 0,0%; dan
inovasi terbaru Bintang Radler, kombinasi unik Bir Bintang dengan jus lemon
alami yang memberikan kesegaran ganda, sekarang tersedia juga dalam
varian berbeda, Bintang Radler Grapefruit dengan jus grapefruit alami;
minuman fine soda, Fayrouz; minuman ringan Green Sands; dan merek cider
nomor satu di dunia, Strongbow.

8.

PT. Mayora Indah Tbk.
PT. Mayora Indah Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik
pertama berlokasi di Tangerang. Menjadi perusahaan publik pada tahun 1990.
Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, kegiatan usaha Perseroan diantaranya
adalah dalam bidang industri. Saat ini, PT. Mayora Indah Tbk. memproduksi
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dan memiliki 6 (enam) divisi yang masing masing menghasilkan produk
berbeda namun terintegrasi. Di Indonesia, Perseroan tidak hanya dikenal
sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman olahan, tetapi
juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk produk
yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing. Hingga saat ini,
Perseroan tetap konsisten pada kegiatan utamanya, yaitu dibidang pengolahan
makanan dan minuman. Sesuai dengan tujuannya, Perseroan bertekad akan
terus menerus berupaya meningkatkan segala cara dan upaya untuk mencapai
hasil yang terbaik bagi kepentingan seluruh pekerja, mitra usaha, pemegang
saham, dan para konsumennya.

9.

PT. Prashida Aneka Niaga Tbk.
PT. Prashida Aneka Niaga Tbk. didirikan tanggal 16 April 1974 dengan nama
PT Aneka Bumi Asih dan memulai kegiatan usaha komersial pada tahun
1974. Perusahaan didirikan oleh Oesman Soedargo, Mansjur Tandiono, Haji
Mahmud Uding dan I Gede Subrata. Kemudian ditahun 1994 PT Aneka Bumi
Asih berubah menjadi PT Prasidha Aneka Niaga. PT Prasidha Aneka Niaga
Tbk. merupakan perusahaan multinasional yang kegiatan dan usaha utamanya
adalah pengolahan dan perdagangan karet remah, kopi bubuk, kopi instan,
serta kopi biji. Produksi karet remah dilakukan Kantor Cabang Perseroan di
Palembang, Sumatera Selatan. Produksi kopi bubuk, kopi instan dan ekstrak
kopi dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan yaitu PT Aneka Coffee
Industry di Sidoarjo, Jawa Timur. Pengolahan kopi biji dilakukan di Kantor
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Cabang Perseroan di Palembang dan Bandar Lampung dan anak Perusahaan
PT Aneka Bumi Kencana di Surabaya.

10. PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk.
Berdiri pada tahun 1995 sebagai sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing
dengan nama PT Nippon Indosari Corporation Tbk. (Perseroan). Perseroan
beroperasi secara komersial dengan memproduksi roti “Sari Roti” dan
mengoperasikan pabrik pertama di Cikarang. Pada tahun 2003 Merubah nama
Perseroan dari PT Nippon Indosari Corporation menjadi PT Nippon Indosari
Corpindo. Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada
tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ROTI.
Saat ini Perseroan sudah menerapkan standar ISO 9001:2008 (Quality
Management System), ISO/TS 22002-1:2009 dan ISO 22000:2005 (Food
Safety Management System). Sebagai produsen roti terbesar di Indonesia
Perseroan telah meraih beragam penghargaan, antara lain Top Brand dan Top
Brand for Kids sejak 2009 hingga sekarang, Marketing Award 2010, Original
Brand 2010, Investor Award 2012, hingga penghargaan dari Forbes Asia.

11. PT. Sekar Bumi Tbk.
PT. Sekar Bumi Tbk. pertama kali didirikan pada bulan April 1973, dan
merupakan salah satu pelopor di bidang pengolahan udang beku di Indonesia.
Sekar Bumi bergerak terutama dalam bidang manufaktur produk makanan
beku, yaitu hasil laut beku bernilai tambah dan makanan olahan beku. Di
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bawah lini produk hasil laut beku bernilai tambah, kami menghasilkan
terutama udang bernilai tambah, dan ikan, cumi-cumi, serta produk hasil laut
lainnya. Produk-produk makanan olahan beku kami termasuk diantaranya
berbagai variasi produk dim sum, bakso ikan dan sapi, udang tempura dan
sosis. Selain itu, Sekar Bumi juga menghasilkan pakan udang dan ikan,
kacang mete, dan sosis ikan siap makan. Produk-produk ini dijual secara
domestic maupun internasional ke Amerika Serikat, Jepang, dan negara Asia
lainnya di bawah merek FINNA, SKB, Bumifood, dan Mitraku.

12. PT. Sekar Laut Tbk.
PT Sekar Laut Tbk. adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri,
pertanian, perdagangan, dan pembangunan, khususnya dalam industri krupuk,
saos dan bumbu masak. Proses produksi krupuk telah dilakukan oleh pendiri
sejak tahun 1966, dimulai dari industri rumah tangga. Pada tahun 1976, PT.
Sekar Laut didirikan dan produksinya mulai dikembangkan dalam skala
industri besar. Pada tahun 1996, proses pembuatan krupuk telah
dikembangkan dengan teknologi modern, yang mengutamakan kebersihan,
kualitas dan nutrisi. Kapasitas produksi krupuk juga meningkat. Produk
krupuk dipasarkan didalam dan diluar negeri. Perusahaan juga telah
berkembang dan memproduksi saus tomat, sambal, bumbu masak dan
makanan ringan. Produk-produknya dipasarkan dengan merek “FINNA”.
Selain pemasaran produk sendiri, perusaaan juga bekerja sama dengan
perusahaan makanan lainnya, didalam membantu memproduksikan dan

60

menyuplai produk makanan sesuai kebutuhan masing-masing. Pada tanggal 8
September 1993 sahamnya didaftar untuk diperdagangkan di Bursa Efek
Jakarta dan Surabaya.

13. PT. Siantar Top Tbk.
PT. Siantar Top Tbk. adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di
Indonesia, yang didirikan pada tahun 1972. Perusahaan ini telah tercatat di
Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1996. Pendiri perusahaan ini adalah Bapak
Shindo Sumidomo, putra daerah asli asal Pematang Siantar. Perusahaan ini
Terus berkembang hingga mengembangkan pabrik baru di Medan pada tahun
1997, dan Bekasi pada tahun 2002. Selain mengembangkan pasar dalam
negeri, perusahaan juga terus mengembangkan pasar ekspor ke berbagai
negara di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.

14. PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk.
Bermula dari usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1960an oleh Bapak
Achmad Prawirawidjaja (alm), PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading
Company Tbk. (Perseroan) dari tahun ke tahun terus berkembang, dan saat ini
telah menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang industri
makanan & minuman di Indonesia. Pada periode awal pendirian, Perseroan
hanya memproduksi produk susu yang pengolahannya dilakukan secara
sederhana. Pada pertengahan tahun 1970an Perseroan mulai memperkenalkan
teknologi pengolahan secara UHT (Ultra High Temperature) dan teknologi
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pengemasan dengan kemasan karton aseptik (Aseptic Packaging Material).
Pada tahun 1975 Perseroan mulai memproduksi secara komersial produk
minuman susu cair UHT dengan merk dagang “Ultra Milk”, tahun 1978
memproduksi minuman sari buah UHT dengan merk dagang “Buavita”, dan
tahun 1981 memproduksi minuman teh UHT dengan merk dagang “Teh
Kotak”. Sampai saat ini Perseroan telah memproduksi lebih dari 60 macam
jenis produk minuman UHT dan terus berusaha untuk senantiasa memenuhi
kebutuhan dan selera konsumennya. Pada bulan Juli 1990 Perseroan
melakukan penawaran perdana saham-sahamnya kepada masyarakat (Initial
Public Offering = IPO). Perseroan telah melakukan 3 kali penawaran umum
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Right Issue,
yaitu pada tahun 1994, tahun 1999, dan tahun 2004.

4.2.

Analisis Deskriptif
Untuk mengetahui pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap nilai

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor Food and Beverages
periode 2012 sampai dengan 2016, maka dilakukan perhitungan statistik terhadap
data-data yang telah diperoleh. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan statistik deskriptif, dalam hal ini statistic berhubungan dengan
pengumpulan, peringkasan data dan penyajian dari peringkas data tersebut. Data
tersebut akan diuraikan atas kelompok-kelompok kategori-kategorinya.
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4.2.1

Leverage
Leverage

adalah

penggunaan

aktiva

atau

dana

dimana

untuk

menggunakannya perusahaan harus membayar biaya tetap (Riyanto, 2011). Dalam
penelitian ini leverage diukur dengan Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset
Ratio. Berikut ini merupakan hasil perhitungan yang diukur dengan Debt to
Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio untuk 14 perusahaan yang menjadi sampel
dari penelitian periode 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :
a.

Debt to Equity Ratio (DER)
Tabel 4.2 Besarnya Debt to Equity Ratio (DER) Perusahaan Sektor
Manufaktur Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2012 - 2016

No.

Kode
Perusahaan

1
AISA
2
ALTO
3
CEKA
4
DLTA
5
ICBP
6
INDF
7
MLBI
8
MYOR
9
PSDN
10
ROTI
11
SKBM
12
SKLT
13
STTP
14
ULTJ
Rata-rata per Tahun
Nilai Maksimum
Nilai Minimum

Debt to Equity Ratio
2012

2013

2014

2015

2016

90%
164%
122%
25%
49%
74%
249%
171%
67%
81%
126%
93%
116%
44%
105%
249%
25%

113%
177%
102%
30%
67%
105%
80%
150%
65%
132%
158%
116%
112%
39%
103%
177%
30%

106%
133%
139%
31%
72%
114%
303%
153%
67%
123%
112%
116%
108%
28%
115%
303%
28%

128%
133%
132%
22%
62%
113%
174%
118%
91%
128%
122%
148%
90%
27%
106%
174%
22%

117%
142%
61%
18%
56%
87%
177%
106%
133%
102%
172%
92%
100%
21%
99%
177%
18%

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan yang telah diolah
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Ratarata
111%
150%
111%
25%
61%
98%
197%
139%
85%
113%
138%
113%
105%
32%
106%
197%
25%

Dari hasil tabel diatas didapat hasil Debt to Equity Ratio (DER) dari
perusahaan sektor Manufaktur Food and Beverages periode 2012 hingga 2016
dengan perkembangan fluktuatif. Debt to Equity Ratio (DER) digunakan untuk
menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio ini juga merupakan ukuran
kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. DER yang tinggi diatas
100% menunjukkan jumlah hutang lebih tinggi dibandingkan dengan modal.
Nilai rata-rata DER tertinggi diperoleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.
yaitu sebesar 197%. Artinya dalam menjalankan usahanya, perusahaan
menggunakan hutang sebesar 197% dibanding modal yang digunakannya..
Tingginya DER yang dihasilkan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk disebabkan
oleh besarnya hutang dibandingkan dengan modal yang di milikinya. Hal ini
menimbulkan menurunnya peminat investor untuk investasi di PT. Multi Bintang
Indonesia Tbk. karena memiliki DER yang tinggi. .
Sedangkan yang memiliki rata-rata DER terendah yaitu PT. Delta
Djakarta Tbk. yaitu sebesar 25%, penyebab rendahnya DER dikarenakan PT.
Delta Djakarta Tbk. memiliki modal lebih besar dibanding total hutang yang
dimiliki. Dengan memperoleh DER yang rendah membuat para investor lebih
percaya untuk investasi di PT. Delta Djakarta Tbk.
Rata-rata DER tertinggi yang terjadi dari tahun 2012 sampai dengan
2016 diperoleh pada tahun 2012 dengan perolehan DER sebesar 249% yang
terdapat pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Sedangkan rata-rata DER
terendah periode 2012 sampai dengan 2016 diperoleh tahun 2015 sebesar 18%
yang terdapat pada PT. Delta Djakarta Tbk.
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b.

Debt to Equity Ratio (DER)
Tabel 4.3 Besarnya Debt to Asset Ratio (DAR) Perusahaan Sektor

Manufaktur Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2012 - 2016
No.

Kode
Perusahaan

1
AISA
2
ALTO
3
CEKA
4
DLTA
5
ICBP
6
INDF
7
MLBI
8
MYOR
9
PSDN
10
ROTI
11
SKBM
12
SKLT
13
STTP
14
ULTJ
Rata-rata per Tahun
Nilai Maksimum
Nilai Minimum

Debt to Asset Ratio
2012
47%
62%
55%
20%
33%
43%
71%
63%
40%
45%
56%
48%
54%
31%
48%
71%
20%

2013

2014

53%
64%
51%
23%
40%
51%
45%
60%
40%
57%
61%
54%
53%
28%
48%
64%
23%

51%
57%
58%
24%
42%
53%
75%
60%
40%
55%
53%
54%
52%
22%
50%
75%
22%

2015
56%
57%
57%
18%
38%
53%
64%
54%
48%
56%
55%
60%
47%
21%
49%
64%
18%

2016
54%
59%
38%
15%
36%
47%
64%
52%
57%
51%
63%
48%
50%
18%
46%
64%
15%

Ratarata
52%
60%
52%
20%
38%
49%
64%
58%
45%
53%
58%
53%
51%
24%
48%
64%
20%

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan yang telah diolah

Dari hasil tabel diatas didapat hasil Debt to Asset Ratio (DAR) dari
perusahaan sektor Manufaktur Food and Beverages periode 2012 hingga 2016
dengan perkembangan fluktuatif. Debt to Asset Ratio (DAR) digunakan untuk
mengukur seberapa besar jumlah asset perusahaan dibiayai dengan total hutang.
Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang
digunakan untuk investasi pada asset guna menghasilkan keuntungan bagi
perusahaan.
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Nilai rata-rata DAR tertinggi diperoleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.
yaitu sebesar 64%. Artinya sebesar 64% aset perusahaan dibiayai oleh hutang
perusahaan, dan sebesar 36% aset dibiayai oleh hutang.
Sedangkan yang memiliki rata-rata DAR terendah yaitu PT. Delta
Djakarta Tbk. yaitu sebesar 20%. Artinya sebesar 20% aset dibiayai oleh hutang
dan sebesar 80% aset dibiayai oleh modal.
Rata-rata DAR tertinggi yang terjadi dari tahun 2012 sampai dengan
2016 diperoleh pada tahun 2014 dengan perolehan DAR sebesar 75% yang
terdapat pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Sedangkan rata-rata DER
terendah periode 2012 sampai dengan 2016 diperoleh tahun 2016 sebesar 20%
yang terdapat pada PT. Delta Djakarta Tbk.
DAR yang terlalu rendah tidak selalu menandakan bahwa perusahaan
tersebut baik tetapi dengan DAR rendah maka perusahaan tersebut juga dianggap
mensia-siakan potensi hutang untuk menunjang perusahaan. Sebagaimana
diketahui bahwa hutang merupakan salah satu alat perusahaan untuk me-leveragekan keuangan perusahaan, tetapi jika jumlah hutang terlalu banyak, maka ini juga
akan

membebani

keuangan

perusahaan.

Untuk

manajemen

diharuskan

menghitung komposisi antara hutang dan modal yang baik untuk perusahaan dan
pada angka DAR berapa perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang tinggi.

4.2.2

Profitabilitas
Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

mencari keuntungan. Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif
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perusahaan beroperasi sehingga memberikan laba bagi perusahaan (Kasmir,
2012:196). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan Return on Asset
(ROA) dan Return on Equity (ROE). Berikut ini merupakan profitabilitas yang
diukur dengan Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) untuk 14
perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian periode 2012 sampai dengan
2016 adalah sebagai berikut :
a.

Return on Asset (ROA)
Tabel 4.4 Besarnya Return on Asset (ROA) Perusahaan Sektor
Manufaktur Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2012 - 2016

No.

Kode
Perusahaan

1
AISA
2
ALTO
3
CEKA
4
DLTA
5
ICBP
6
INDF
7
MLBI
8
MYOR
9
PSDN
10
ROTI
11
SKBM
12
SKLT
13
STTP
14
ULTJ
Rata-rata per Tahun
Nilai Maksimum
Nilai Minimum

Return on Asset
2012
10%
2%
6%
29%
12%
9%
39%
11%
4%
12%
4%
3%
6%
13%
12%
39%
2%

2013

2014

10%
1%
6%
31%
10%
6%
66%
10%
3%
10%
13%
4%
8%
11%
13%
66%
1%

8%
-1%
6%
29%
9%
6%
36%
7%
-4%
11%
15%
5%
7%
10%
10%
36%
-4%

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan yang telah diolah
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2015
7%
-2%
9%
18%
11%
6%
24%
13%
-7%
13%
7%
5%
10%
15%
9%
24%
-7%

2016
12%
-2%
20%
21%
12%
7%
43%
14%
-6%
12%
5%
4%
7%
16%
12%
43%
-6%

Ratarata
9%
-1%
10%
26%
11%
7%
42%
11%
-2%
12%
9%
4%
8%
13%
11%
42%
-2%

Dari hasil tabel diatas didapat hasil Return on Asset (ROA) dari
perusahaan sektor Manufaktur Food and Beverages periode 2012 hingga 2016
dengan perkembangan fluktuatif. Return on Asset (ROA) merupakan salah satu
rasio yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh
perusahaan. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa total asset perusahaan
menghasilkan laba bersih yang tinggi bagi para pemegang saham biasa.
Nilai rata-rata ROA tertinggi diperoleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.
yaitu sebesar 42%. Artinya kemampuan perusahaan dalam meningkatkan
profitabilitas cukup baik sehingga mampu meyakinkan investor untuk
menanamkan sahamnya. Tingginya ROA yang dihasilkan PT. Multi Bintang
Indonesia Tbk disebabkan oleh besarnya profit yang di dapat setiap tahunnya
hingga memiliki ROA yang besar pula setiap tahunnya.
Sedangkan yang memiliki rata-rata ROA terendah yaitu PT. Prashida
Aneka Niaga Tbk. yaitu sebesar -2%, penyebab rendahnya ROA dikarenakan PT.
Prashida Aneka Niaga Tbk. mengalami kerugian yang mengakibatkan profit
bernilai negatif sehingga menimbulkan ROA yang rendah. Rendahnya ROA
mengakibatkan rendahnya pula kepercayaan investor pada perusahaan tersebut.
Sedangkan disisi lain investor mengharapkan profitabilitas pada perusahaan selalu
mengalami peningkatan, karena peningkatan tersebut artinya semakin tinggi laba
yang akan didapatkan oleh investor dalam berinvestasi.
Rata-rata ROA tertinggi yang terjadi dari tahun 2012 sampai dengan
2016 diperoleh pada tahun 2013 dengan perolehan ROA sebesar 13% artinya ratarata perusahaan memperoleh laba sebesar 13% dari aset yang dimilikinya.
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Sedangkan rata-rata ROA terendah periode 2012 sampai dengan 2016 diperoleh
tahun 2015 sebesar 9% artinya rata-rata perusahaan memperoleh laba sebesar 9%
dari aset yang dimilikinya dan ini merupakan penurunan laba yang terjadi dari
periode 2012 – 2016.

b.

Return on Equity (ROE)
Tabel 4.5 Besarnya Return on Equity (ROE) Perusahaan Sektor

Manufaktur Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2012 - 2016
No.

Kode
Perusahaan

1
AISA
2
ALTO
3
CEKA
4
DLTA
5
ICBP
6
INDF
7
MLBI
8
MYOR
9
PSDN
10
ROTI
11
SKBM
12
SKLT
13
STTP
14
ULTJ
Rata-rata per Tahun
Nilai Maksimum
Nilai Minimum

Return on Equity
2012

2013

2014

12%
5%
13%
36%
19%
14%
137%
24%
6%
22%
10%
6%
13%
21%
24%
137%
5%

15%
2%
12%
40%
17%
9%
119%
26%
5%
20%
30%
8%
16%
16%
24%
119%
2%

11%
-2%
8%
38%
18%
13%
144%
10%
-7%
20%
29%
11%
15%
12%
23%
144%
-7%

2015

2016

9%
-5%
17%
23%
18%
9%
65%
24%
-13%
23%
12%
13%
18%
19%
16%
65%
-13%

17%
-6%
28%
25%
20%
12%
120%
22%
-13%
19%
6%
7%
15%
20%
21%
120%
-13%

Ratarata
13%
-1%
15%
32%
18%
11%
117%
21%
-4%
21%
17%
9%
16%
18%
22%
117%
-4%

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan yang telah diolah

Dari hasil tabel diatas didapat hasil Return on Equity (ROE) dari
perusahaan sektor Manufaktur Food and Beverages periode 2012 hingga 2016
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dengan perkembangan fluktuatif. Return on Equity (ROE) menyatakan seberapa
jauh kemampuan perusahaan dalam membayar kembali penarikan dana yang
dilakukan investor. Hasil perhitungan ROE mendekati 100% menunjukkan
semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan
pendapatan, demikian sebaliknya jika ROE mendekati 0 berarti perusahaan tidak
mampu mengelolah modal yang tersedia secara efisisen untuk menghasilkan
pendapatan.
Nilai rata-rata ROE tertinggi diperoleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.
yaitu sebesar 117%. Artinya kemampuan perusahaan dalam meningkatkan
profitabilitas dari Modal yang dimiliki cukup baik sehingga mampu meyakinkan
investor untuk menanamkan sahamnya. Tingginya ROE yang dihasilkan PT.
Multi Bintang Indonesia Tbk disebabkan oleh besarnya profit yang di dapat setiap
tahunnya dibandingkan Ekuitas yang dimiliki sehingga memiliki ROE yang besar
setiap tahunnya.
Sedangkan yang memiliki rata-rata ROE terendah yaitu PT. Prashida
Aneka Niaga Tbk. yaitu sebesar -4%, penyebab rendahnya ROE diakibatkan PT.
Prashida Aneka Niaga Tbk. mengalami kerugian di tahun 2014-2016 yang
mengakibatkan profit bernilai negatif sehingga menimbulkan ROE yang rendah.
Rendahnya ROE menimbulkan rendahnya pula kepercayaan investor pada
perusahaan tersebut. Sedangkan disisi lain investor mengharapkan profitabilitas
pada perusahaan selalu mengalami peningkatan, karena peningkatan tersebut
artinya semakin tinggi laba yang akan didapatkan oleh investor dalam
berinvestasi.

70

Rata-rata ROE tertinggi yang terjadi dari tahun 2012 sampai dengan
2016 diperoleh pada tahun 2012 dan 2013 dengan perolehan ROE sebesar 24%
artinya rata-rata perusahaan memperoleh laba sebesar 24% dari modal yang
dimilikinya. Sedangkan rata-rata ROE terendah periode 2012 sampai dengan 2016
diperoleh tahun 2015 sebesar 16% artinya rata-rata perusahaan memperoleh laba
sebesar 16% dari modal yang dimilikinya dan ini merupakan penurunan laba yang
terjadi dari periode 2012 – 2016.

4.2.3

Nilai Perusahaan
Tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm adalah untuk

memaksimalkan

kekayaan

atau

nilai

perusahaan

(value

of

the

firm)

(Salvatore,2011). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi
perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga
memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan hal penting yang
harus dicapai oleh manajemen perusahaan (Brigham dan Daves, 2010).
Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat diterjemahkan menjadi
memaksimalkan harga saham perusahaan. Dalam penelitian ini nilai perusahaan di
ukur dengan Price to Book Value. Price to Book Value Rasio (PBV) atau Harga
Saham terhadap nilai Buku ini sering digunakan untuk menilai harga suatu saham
apakah murah atau mahal yang biasanya disebut dengan Valuasi Saham.
Perusahaan dengan PBV dibawah angka “1” biasanya dianggap sebagai saham
yang harganya murah sedangkan rasio PBV diatas nilai “1” dapat dianggap
sebagai saham yang berharga mahal.
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Berikut ini merupakan nilai perusahaan yang diukur dengan Price to
Book Value (PBV) untuk 14 perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian
periode 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.6 Besarnya Price to Book Value (PBV) Perusahaan Sektor
Manufaktur Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2012 - 2016
No.

Kode
Perusahaan

1
AISA
2
ALTO
3
CEKA
4
DLTA
5
ICBP
6
INDF
7
MLBI
8
MYOR
9
PSDN
10
ROTI
11
SKBM
12
SKLT
13
STTP
14
ULTJ
Rata-rata per Tahun
Nilai Maksimum
Nilai Minimum

Price to Book Value
2012

2013

2014

2015

2016

Ratarata

1.55
1.25
0.83
0.14
1.90
1.50
47.27
0.17
0.50
2.10
2.60
1.60
2.37
0.57
4.60
47.27
0.14

1.77
2.30
0.65
0.18
2.33
1.53
25.60
0.24
0.52
6.56
2.14
0.89
2.93
1.61
3.52
25.60
0.18

1.88
1.50
0.83
0.16
2.62
1.47
45.47
0.18
0.55
7.30
2.95
1.35
4.63
1.18
5.15
45.47
0.16

0.98
1.40
0.63
4.90
2.40
1.05
22.54
0.21
0.54
5.39
2.57
1.68
3.92
1.02
3.52
22.54
0.21

1.47
1.50
0.90
3.95
5.41
1.58
30.17
5.87
0.69
5.61
1.63
0.70
3.58
0.95
4.57
30.17
0.69

1.53
1.59
0.77
1.87
2.93
1.43
34.21
1.33
0.56
5.39
2.38
1.24
3.48
1.06
4.27
34.21
0.56

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan yang telah diolah

Dari hasil tabel diatas didapat rata-rata PBV tertinggi diperoleh PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk. sebesar 34,21. Artinya harga saham PT. Multi Bintang
Indonesia Tbk. dihargai sebesar 34,21 kali. Hasil PBV yang diperoleh sangatlah
baik karna PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. memiliki harga pasar saham 34 kali
lipat dari nilai buku per lembar sahamnya sehingga menimbulkan PBV yang
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diperoleh sangatlah tinggi. Maka dengan tingginya nilai PBV membuat nilai
perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. meningkat di mata para investor.
Sedangkan rata-rata PBV terendah diperoleh PT. Prashida Aneka Niaga
Tbk. sebesar 0,56, artinya harga saham PT. Prashida Aneka Niaga Tbk. dihargai
sebesar 0,56 kali. Penyebab rendahnya PBV diakibatkan PT. Prashida Aneka
Niaga Tbk. memiliki harga pasar saham yang lebih rendah dibandingkan nilai
buku per lembar sahamnya. Rendahnya PBV menimbulkan menurunnya nilai
perusahaan PT. Prashida Aneka Niaga Tbk. di mata para investor.
Rata-rata PBV tertinggi yang terjadi dari tahun 2012 sampai dengan 2016
diperoleh pada tahun 2012 dengan PBV sebesar 47,27 yaitu PBV dari perusahaan
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Sedangkan rata-rata PBV terendah periode
2012 sampai dengan 2016 diperoleh tahun 2012 sebesar 0,14 dari perusahaan PT.
Delta Djakarta Tbk.

4.2.4

Rata-rata, Standar Deviasi, dan Korelasi Antar Variabel

4.2.4.1. Rata-rata dan Standar Deviasi
Analisis dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 14 perusahaan yang terdaftar
dalam sektor Manufaktur Food and Beverages. Deskriptif variabel dalam statistik
deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum,
maksimum, mean, dan standar deviasi dari satu variabel dependen yaitu Nilai
Perusahaan (PBV) dan dua variabel independen yaitu Leverage (DAR & DER)
dan Profitabilitas (ROE & ROA). Statistik deskriptif menggambarkan karakter
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sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Distribusi statistik deskriptif untuk
masing-masing variabel terdapat pada tabel 4.7 berikut:
Tabel 4.7 Deskriptif Sampel Variabel Penelitian
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Statistic

Statistic

Statistic

Mean
Statistic

Std. Deviation

Std. Error

Statistic

Leverage

70

.17

1.89

.7699

.03856

.32262

Profitabilitas

70

-.10

.92

.1644

.02389

.19989

Nilai Perusahaan

70

.14

47.27

4.2701

1.07040

8.95564

Valid N (listwise)

70

Sumber : Data sekunder diolah 2017

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai maksimum dan nilai
minimum, nilai sentral serta standar deviasi dari masing-masing variabel adalah
sebagai berikut:
Untuk variabel leverage dapat dilihat nilai maksimum = 1,89 dan nilai
minimum = 0,17, dengan nilai sentral yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata (mean)
= 0,7699, serta standar deviasi = 0.32262.
Untuk variabel profitabilitas dapat dilihat nilai maksimum = 0,92 dan nilai
minimum = -0,10, dengan nilai sentral yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata
(mean) = 0,1644 serta standar deviasi = 0,19989.
Untuk variabel nilai perusahaan dapat dilihat nilai maksimum = 47,27 dan
nilai minimum = 0,14, dengan nilai sentral yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata
(mean) = 4,2701 serta standar deviasi = 8,95564.
Nilai minimum profitabilitas dibandingkan dengan nilai minimum variabel
lain jauh lebih kecil, dan nilai maksimum dari nilai perusahaan lebih besar dari
nilai variabel lain yang diteliti diatas. Untuk rata-rata (mean) variabel nilai
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perusahaan memiliki nilai rata-rata tertinggi dan untuk standar deviasi variabel
nilai perusahaan memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan variabel lain.

4.2.4.2. Korelasi Antar Variabel
Koefisien korelasi yang digunakan adalah analisi korelasis berganda
untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel proporsi
leverage (X₁), profitabilitas (X₂) dan nilai perusahaan (Y) secara simultan
(bersama-sama) dan parsial. Hasil perhitungan korelasi ganda pada penelitian ini
dapat diketahui pada tabel berikut :
Tabel 4.8 Koefisien Korelasi
Correlations
Leverage

Profitabilitas

Nilai
Perusahaan

Pearson Correlation
Leverage

1

.257*

.527**

.032

.000

70

70

70

Pearson Correlation

.257*

1

.872**

Sig. (2-tailed)

.032

Sig. (2-tailed)
N

Profitabilitas

N
Pearson Correlation
Nilai Perusahaan

.000

70

70

70

.527**

.872**

1

.000

.000

70

70

Sig. (2-tailed)

N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

70

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data sekunder diolah 2017

Berdasarkan hasil pengujian analisis koefisien korelasi pada tabel 4.8 di
atas menunjukkan bahwa signifikansi variabel leverage sebesar 0,000.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan nilai signifikansi < 0.050, maka dapat

75

disimpulkan bahwa leverage memiliki korelasi signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Nilai signifikansi variabel profitabilitas sebesar 0,000. Berdasarkan kriteria
signifikansi nilai signifikan variabel profitabilitas < 0,050 artinya bahwa variabel
profitabilitas memiliki korelasi signifikan terhadap nilai perusahaan.
Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kedua variabel yaitu
leverage dan profitabilitas memiliki korelasi signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.2.5

Uji Asumsi Klasik

4.2.5.1. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
baik sebaiknya tidak terjadi korelasi antar variabel.
Tabel 4.9 Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1

a.

Std. Error

-8.470

1.066

LVR

8.999

1.318

PRF

35.349

2.127

t

Sig.

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance
-7.946

.000

.324

6.827

.000

.934

1.071

.789

16.616

.000

.934

1.071

Dependent Variable: NP

Sumber : Data sekunder diolah 2017

Dari tabel diatas dapat diperoleh nilai tolerance lebih dari 0,01 untuk
masing-masing variabel independen. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada
korelasi antar variabel independen. Hasil nilai dari Variance Inflation Factor
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VIF

(VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang
memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada
multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi dalam penelitian
ini.

4.2.5.2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson
dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model

1

R

R Square

.927a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.859

.855

3.41399

Durbin-Watson

2.607

a. Predictors: (Constant), PRF, LVR
b.

Dependent Variable: NP

Sumber : Data sekunder diolah 2017

Dari tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,607, nilai ini
akan dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson dengan signifikansi 5% jumlah
sampel (n) 70 sampel dan jumlah variabel independen (k) 2 variabel. Berdasarkan
data tersebut maka diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,607, nilai du sebesar
1,6715 dan nilai dl sebesar 1,5542 sehingga 4 - dl = 4 – 1,5542 = 2,4458. Nilai 4 dl = 4 – 1,5542 = 2,4458 lebih kecil dari nilai Durbin-Watson sebesar 2,607 dan
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lebih kecil dari 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi
negatif dalam penelitian ini.

4.2.5.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Jika suatu
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik plot dapat dilihat dalam
gambar dibawah ini.:

Gambar 4.1 Analisis Gejala Heteroskedastisitas

Dilihat dari grafik diatas, titik-titik disekitar angka 0 pada sumbu Y tidak
membentuk pola akan tetapi menyebar diatas dan dibawah angka 0. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi,
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dan model regresi layak untuk memprediksi nilai perusahaan berdasarkan nilai
leverage dan nilai profitabilitas pada perusahaan manufaktur food and beverage
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 sampai dengan 2016.

4.2.5.4. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel
penggangu atau residu memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t
dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Hasil
dari uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik dapat dilihat dalam
gambar dibawah ini :

Gambar 4.2 Uji Normalitas P-Plot
Dengan melihat gambar normal P-Plot diatas terlihat bahwa titik-titik
menyebar disekitar garis normal dan tidak terlalu melenceng jauh dari garis
79

normal. Sesuai dengan ketentuan yang telah diungkapkan, maka diperoleh
kesimpulan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal ini didukung
oleh hasil

pengujian dengan menggunakan uji

statistik non-parametik

Kolmogorov–Smirnov Test. Hasil uji normalitas dengan menggunakan metode ini
adalah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 4.11 Uji Normalitas – Uji K-S
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

70
Mean
Std. Deviation

0E-7
3.36414380

Absolute

.085

Positive

.075

Negative

-.085

Kolmogorov-Smirnov Z

.713

Asymp. Sig. (2-tailed)

.690

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder diolah 2017

Dilihat dari tabel diatas, besarnya nilai K – S adalah 0,713 dan signifikansi
0,690. Nilai signifikansi jauh dari 0,05 yang berarti nilai residual berdistribusi
secara normal dan memenuhi asumsi klasik normalitas, dan dapat digunakan
untuk pengujian secara simultan yaitu uji F.

4.2.6.

Pengujian Hipotetsis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda untuk

menguji pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Maka dari
hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut :
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4.2.6.1. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk
meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel nilai perusahaan (Y)
bila leverage (X₁) dan profitabilitas (X₂) sebagai faktor prediktor dimanipulasi
(dinaik turunkan nilainya).
Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian adalah (Y), berikut
adalah persamaan untuk (Y) :

𝑌 = 𝒶 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝑒
Tabel 4.12 Analisis Regresi Berganda
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1

Std. Error

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics

Tolerance

-8.470

1.066

LVR

8.999

1.318

.324

PRF

35.349

2.127

VIF

-7.946

.000

6.827

.000

.934

1.071

.789 16.616

.000

.934

1.071

a. Dependent Variable: NP

Sumber : Data sekunder diolah 2017

Adapun persamaan model regresi berganda adalah sebagai berikut :
𝑌 = −8,470 + 8,999𝐿𝑉𝑅 + 35,349𝑃𝑅𝐹 + 𝑒
Persamaan ini mengandung arti bahwa :
1.

Variabel leverage (X₁) memiliki arah positif dimana apabila leverage
meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar
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8,999%. Begitu juga sebaliknya bila leverage menurun maka akan
menurunkan nilai perusahaan.
2.

Variabel profitabilitas (X₂) memiliki arah positif dimana apabila profitabilitas
meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar
35,349%. Begitu juga sebaliknya bila profitabilitas menurun maka akan
menurunkan nilai perusahaan.

3.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel leverage (X₁) dan
profitabilitas (X₂) berpengaruh positif searah dengan variabel terikat (Y).

4.

Apabila nilai leverage 0 dan nilai profitabilitas 0 maka nilai perusahaan
sebesar −8,470.

4.2.6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen
terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Ada alternatif lain untuk
menerima dan menolak hipotesis pertama ini dengan melihat tingkat signifikansi
(v-value). Apabila tingkat signifikannya (signifikan F) lebih kecil dari 𝒶 yang
telah ditentukan yaitu 0,05 maka H₀ ditolak, artinya secara bersama-sama
semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Sebaliknya apabila tingkat signifikansi F lebih besar dari 𝒶 yaitu 0,05 maka
H₀ diterima atau tidak ditolak artinya secara bersama-sama semua variabel
bebas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
Dengan demikian apabila probabilitas (signifikansi) lebih besar dari
𝒶 (0,05) maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh
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terhadap variabel nilai perusahaan (PBV), tetapi jika probabilitas
(signifikansi) lebih kecil dari dari 𝒶 (0,05) maka variabel independen secara
bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV).
Pengujian hipotesis uji F ini digunakan untuk melihat apakah secara
keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap
variabel terikat. Dari hasi pengujian simultan diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 4.13 Uji Statistik F
ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual
Total

df

Mean Square

4753.137

2

2376.568

780.905

67

11.655

5534.042

69

F
203.905

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: NP
c.

Predictors: (Constant), PRF, LVR

Sumber : Data sekunder diolah 2017

Dari uji ANOVA atau F test dapat kita ketahui bahwa secara bersamasama variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel
dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 203,905 dengan
signifikan 0,000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang
digunakan yaitu sebesar 0,05 atau dapat dikatakan bahwa variabel yang meliputi
leverage dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan
terhadap nilai perusahaan.
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4.2.6.3. Uji Parsial (Uji t)
Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel independen
terhadap variabel dependen secara parsial. Alternatif lain untuk menerima atau
menolak hipotesis ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat
signifikan (p-value) masing-masing variabel bebas c dengan taraf signifikan 𝒶 =
0,05.
Apabila tingkat signifikan lebih kecil daripada 𝒶 = 0,05 maka H₀ ditolak
artinya secara parsial variabel bebas (independent variabel) tersebut
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependent variabel).
Sebaliknya apabila tingkat signifikannya lebih besar daripada 𝒶 = 0,05 maka H₀
tidak ditolak, artinya secara parsial variabel bebas (independent variabel)
tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependent
variabel).
Tabel 4.14 Uji Statistik t
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)
1

Std. Error
-8.470

1.066

LVR

8.999

1.318

PRF

35.349

2.127

Beta
-7.946

.000

.324

6.827

.000

.789

16.616

.000

a. Dependent Variable: NP

Sumber : Data sekunder diolah 2017

Model regresi dari hasil tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk
persamaan regresi sebagai berikut :
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𝑃𝐵𝑉 = −8,470 + 8,999 𝐿𝑉𝑅 + 35,349 𝑃𝑅𝐹 + 𝑒
Berdasarkan regresi berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi
leverage (LVR) sebesar 8,999 dan signifikan pada level 0,000. Berdasarkan
kriteria 0,000 < 0,05 maka hipotesis yang diajukan yaitu Leverage berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan dapat dikonfirmasi artinya apabila leverage
meningkat maka akan meningkatkan nilai perusahaan.
Berdasarkan regresi berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi
profitabilitas (LFR) sebesar 35,349 dan signifikan pada level 0,000. Berdasarkan
kriteria 0,000 < 0,05 maka hipotesis yang diajukan yaitu profitabilitas
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dapat dikonfirmasi artinya apabila
profitabilitas meningkat maka akan meningkatkan nilai perusahaan.
Dari hasil analisis regresi dapat kita ketahui bahwa secara parsial
leverage dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan.

4.2.6.4. Pengujian Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi (R²) intinya mengukur seberapa besar peranan
variabel independen leverage dan profitabilitas secara bersama-sama menjelaskan
perubahan yang terjadi pada variabel dependen yaitu nilai perusahaan . hasil dari
perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel
dibawah ini :

85

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model

1

R

R Square

.927a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.859

.855

3.41399

Durbin-Watson

2.607

a. Predictors: (Constant), PRF, LVR
b. Dependent Variable: NP

Sumber : Data sekunder diolah 2017

Output statistik diatas menunjukkan nilai R² yaitu sebesar 0,859 artinya
sebesar 85,9% variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen
yaitu leverage dan profitabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 14,1% variabel
dependen dipengaruhi atau dinyatakan oleh faktor-faktor eksternal selain dari
variabel independen yang tidak diteliti contohnya ukuran perusahaan (Yogamurti
et.al, 2015) dan Struktur Modal (Hermuningsih, 2013).

4.3.

Pembahasan, Implikasi dan Keterbatasan

4.3.1.

Pembahasan
Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dari data sampel

perusahaan manufaktur food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2012 sampai dengan 2016, dapat diketahui dari pengaruh masingmasing variabel independen terhadap dependen.

4.3.1.1 Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan
Hipotesis pertama memprediksi adanya pengaruh positif signifikan antara
leverage terhadap nilai perusahaan. Pada analisis uji t (parsial) leverage
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mempunyai t hitung sebesar 6,827 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai
yang dihasilkan adalah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan
diatas 0,05, maka H₀ ditolak H₁ diterima. Jika dapat disimpulkan bahwa secara
parsial leverage (X₁) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan
(Y) pada perusahaan sektor manufaktur food and beverage yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 sampai dengan 2016.
Leverage memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.
Dengan kata lain leverage dapat meningkatkan nilai perusahaan pada saat
leverage tinggi dan sebaliknya leverage dapat menurunkan nilai perusahaan pada
saat leverage perusahaan rendah, ini mengindikasikan bahwa leverage yang tinggi
akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga memicu
investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang
akan meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan yang meningkat.
Dengan tingginya leverage perusahaan dapat dimanfaatkan untuk
memperoleh profit yang lebih tinggi dengan menggunakan modal yang berasal
dari hutang atau asset yang dibiayai oleh hutang dengan itu perusahaan dapat
secara maksimal menjalankan usahanya sehingga profit yang diperoleh
perusahaan

meningkat.

Selain

itu

tingginya

leverage

cenderung

tidak

mempengaruhi harga saham di pasar modal, hal ini didukung oleh penelitian
terdahulu yaitu Maretha et.al (2014). Dengan perolehan profit yang tinggi yang
maka akan meningkatkan kepercayaan pihak luar perusahaan tersebut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti-peneliti sebelumnya
(Yogamurti et.al, 2015), (Rudangga dan Sudiarta, 2016), (Nurminda et.al, 2017)
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dan (Mandey et.al, 2017) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak konsisten dengan hasil yang
diperoleh (Pratiwi dan Rahayu, 2015), (Wulandari, 2014) dan (Sari dan
Abundanti, 2014) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh positif
signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.3.1.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
Hasil analisis uji t (parsial) profitabilitas mempunyai t hitung sebesar
16,616 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai yang dihasilkan adalah
positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan diatas 0,05, maka H₀
ditolak H₁ diterima. Jika dapat disimpulkan bahwa secara parsial profitabilitas
(X₂) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Y) pada perusahaan sektor
manufaktur food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama periode 2012 sampai dengan 2016.
Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai
perusahaan. Dengan kata lain profitabilitas dapat meningkatkan nilai perusahaan
pada saat profitabilitas tinggi dan sebaliknya profitabilitas dapat menurunkan nilai
perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan rendah, ini mengindikasikan bahwa
profit yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik
sehingga memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham.
Permintaan saham yang akan meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan yang
meningkat.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti-peneliti terdahulu yang
dilakukan oleh (Mardiyanti et.al, 2012), (Hermuningsih, 2013) dan (Alamsyah,
2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak konsisten dengan hasil yang
diperoleh (Herawati, 2013) dan (Wulandari, 2013) yang menyatakan bahwa
profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.3.1.3 Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
Dalam

penelitian ini yaitu pengaruh nilai

perusahaan dengan

menggunakan leverage dan profitabilitas sebagai variabel independen. Secara
simultan dengan uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel
independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen. Hal
ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 203,905 dengan tingkat signifikan
sebesar 0,000. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti
bahwa H₀ ditolak H₁ diterima, atau dapat dikatakan bahwa variabel leverage dan
profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur food and beverage yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2016.

4.3.1.4 Implikasi
Studi yang telah dilakukan pada perusahaan sektor food and beverages
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai dengan 2016
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ini, memiliki beberapa implikasi, naik implikasin teoritis maupun implikasi
praktis.

4.3.1.5 Implikasi Teoritis
Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini mendukung dan membantah
hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dalam penelitian
ini diperoleh hasil bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh positif
signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu leverage dan profitabilitas
merupakan prediktor yang baik untuk mengukur nilai perusahaan. Temuan ini
didukung dengan hasil penelitian yang diperoleh (Yogamurti et.al, 2015),
(Rudangga dan Sudiarta, 2016) dan (Mandey et.al, 2017) yang menyatakan bahwa
leverage dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.3.1.6 Implikasi Praktis
Berdasarkan hipotesis pada penelitian ini dengan hasil yang telah di
dapat, maka bagi investor dan calon investor penelitian ini di harapkan berguna
dalam menilai dan menganalisa kondisi perusahaan sehingga dapat mengambil
keputusan yang tepat dan menguntungkan. Dari penelitian ini diketahui bahwa
leverage dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan
terhadap nilai perusahaan, sehingga para investor maupun calon investor bisa
mempertimbangkan, memperhatikan dan menganalisa nilai leverage dan
profitabilitas dari suatu perusahaan secara bersama-sama dalam mengambil
keputusan dalam berinvestasi.

90

Dari hasil penelitian secara parsial di peroleh bahwa leverage dan
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Besar kecilnya
leverage tidak selalu membuat nilai perusahaan menurun bahkan dengan leverage
maka perusahaan dapat memanfaatkan sebagai sumber modal dan aset yang dapat
digunakan sebagai usaha perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi
sehingga

dengan

meningkatnya

profitabilitas

maka

akan

menciptakan

kesejahteraan bagi investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan
merupakan indikator kinerja keuangan bagi perusahaan terutama perusahaan yang
go public.
Untuk itu manajemen harus berusaha meningkatkan nilai perusahaan
melalui harga saham perusahaan dipasar modal, manajemen perusahaan harus
berusaha untuk mengelola dana yang berasal dari investor untuk digunakan secara
efisien dan efektif melalui peningkatan faktor diatas. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran bagi manajer bahwa leverage dan profitabilitas dapat
berpengaruh

terhadap

nilai

perusahaan.

Sehingga

apabila

perusahaan

menginginkan nilai perusahaan yang baik maka manajer harus meningkatkan
kinerja sehingga aset perusahaan dapat meningkat.

4.3.1.7 Keterbatasan Penelitian
1.

Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan Manufaktur Food and Beverages
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai dengan
2016, sehingga data yang diambil kurang mencerminkan kondisi perusahaan
dalam jangka panjang.
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2.

Terbatasnya sampel penelitian karena hanya dilakukan pada perusahaan
Manufaktur Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dan hanya selama 5 tahun pengamatan, yaitu periode 2012 sampai
dengan 2016.

3.

Dalam mengukur pengaruh terhadap nilai perusahaan, pada penelitian ini
hanya menggunakan 2 variabel bebas yaitu leverage dan profitabilitas
perusahaan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar dapat
menambahkan variabel-variabel lainnya.
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BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian

3.1.1

Aspek Penelitian
Yang menjadi aspek dalam penelitian ini adalah pelatihan dan
produktivitas pengaruhnya terhadap kerja karyawan

3.1.2

Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di PT Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional Frontliner Bandung, dimana penanganannya adalah yang
berhubungan dengan pelayanan terhadap Nasabah dan ketelitian serta
kecepatan dalam melayani nasabah sesuai ketentuan yang berlaku,
beralamat di Jalan Peta Lingkar selatan Ruko Kopo Plaza blok A4

3.1.3

Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Bank OCBC NISP merupakan Bank tertua keempat di
Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 di Bandung dengan
nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank. Pada tahun
1997 OCBC Bank – Singapura memilih Bank NISP untuk menjadi partner
lokal dalam pendirian Bank OCBC NISP kemudian berganti nama
menjadi OCBC Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2008, sebagai bagian
dari

strategi

jangka

panjang,

meningkatkan

citra,

Bank

NISP

menggunakan nama baru “Bank OCBC NISP”, Penggabungan ini
menunjukan komitmen penuh OCBC Bank – Singapura, selaku pemegang
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saham mayoritas, untuk memusatkan fokus dukungan hanya pada satu
Bank di Indonesia, yaitu Bank OCBC NISP.
3.1.3.1 Visi Perusahaan
Menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya
dan terpercaya.
3.1.3.2 Misi Perusahaan
Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga korporat yang
bertumbuh bersama masyarakat secara berkelanjutan dengan cara :
1. Menyediakan dan mengembangkan pelayanan keuangan yang inovatif,
berkualitas dan melebihi harapan masyarakat yang dinamik dengan hasil
terbaik.
2. Membina jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi
rasa saling percaya.
3. Menciptakan

lingkungan

kerja

yang

dapat

meningkatkan

profesionalisme dan mendorong pembaharuan organisasional dengan
semangat kekeluargaan.
Membangun kepercayaan publik melalui perilaku etikal, peduli dan hatihati (prudent).
3.1.4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka untuk mewujudkan
suatu pola tetap dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam suatu
lingkaran kerjasama. Struktur organisasi mutlak diperlukan agar dapat
diketahui dengan jelas bagaimana hubungan antara bagian, tugas,
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wewenang dan tanggung jawabnya disetiap bagian. Struktur organisasi
mempunyai

tanggung

jawab

dan

kewajiban-kewajiban

terhadap

pengembangan perusahaan. Setiap bagian di dalam struktur organisasi harus
mampu bekerja secara professional dan harus dapat berinteraksi dengan
bagian lainnya sehingga didapat kerjasama yang optimal antar fungsi.
Pada dasarnya struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat
menentukan kedudukan dalam perusahaan. Sistem yang digunakan dalam
struktur organisasi adalah sistem kerjasama atau team work yang dijalankan
oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Gambaran
mengenai susunan struktur organisasi PT.Bank OCBC NISP adalah sebagai
berikut :

Gambar 3.1
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Struktur Organisai
truktur organisasi pada PT. Bank OCBC NISP terdiri dari :
a. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Presiden Komisaris.
b. Dewan Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.
c. Direktorat yang dipimpin masing-masing seorang Direktur dan
masing-masing

Direktorat

terdiri

dari

atas

beberapa

Sub

Direktorat/Group/Area.
d. Masing-masing Sub Direktorat/Group/Area dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Direktorat (Group Head/Area Head) yang mengepalai
beberapa
Divisi.
e.

Masing-masing Divisi dipimpin seorang Kepala Divisi yang
memimpin beberapa Departemen.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat tugas, tanggung jawab serta
wewenang dari Dewan Komisaris dan Direksi.
a. Dewan Komisaris
Susunan Dewan Komisaris terdiri dari seorang Presiden Komisaris,
seorang Wakil
Presiden Komisaris dan lima (5) orang Komisaris. Tanggung jawab
utama Dewan
Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan
keputusan yang
Dilaksanakan oleh Direksi.
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Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencakup, sebagai
berikut :
1) Memantau pelaksanaan Budaya Perusahaan, Nilai-nilai Perusahaan
serta Standar
Etika dan Perilaku dalam rangka menjaga citra dan reputasi
Perusahaan.
2) Melakukan validasi dan menyetujui strategi usaha.
3) Memberikan laporan kepada pemegang saham dan pasar.
4) Melakukan verifikasi kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian
perbankan.
5) Melakukan verifikasi kualitas aktiva perusahaan.
6) Melakukan verifikasi terselenggaranya proses pengelolaan resiko yang
memadai.
7) Melakukan pengkajian atas laporan audit intern dan ekstern.
8) Memantau

susunan

direksi,

pemilihan

direksi,

proses-proses

manajemen dan kinerjanya.
9) Melakukan pengkajian atas tiap asumsi dan dasar pemikiran yang
digunakan dalam rencana kerja tahunan perusahaan serta memberikan
persetujuan.
10) Melakukan pengkajian dan pemantauan terhadap hasil-hasil usaha,
pengendalian anggaran dan tindakan kongkret (jika diperlukan).
11) Menyetujui dan memantau direksi.
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b. Direksi
Susunan Direksi terdiri dari seorang Presiden Direktur, seorang Wakil
Presiden Direktur dan lima (5) orang Direksi. Direksi bertanggung jawab
terhadap dilaksankannya tata kelola di lingkungan Bank OCBC NISP.
Direktur Bank OCBC NISP wajib menjalankan tugasnya dengan
kepentingan seluruh pemegang saham, untuk meningkatkan nilai
pemegang saham Bank OCBC NISP. Direktur Bank OCBC NISP terikat
pada pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang
memastikan terwujudnya suatu kerangka etika usaha sehingga terdapat
akuntabilitas keterbukaan informasi terhadap pasar dan masyarakat.
Direksi melakukan perencanaan, implementasi dan pengawasan terhadap
operasional dan usaha perusahaan, baik secara langsung maupun komite
eksekutif yang dibentuknya, dengan tanggung jawab dan penekanan
khusus sebagai berikut :
1) Menetapkan arah dan tujuan strategis serta rencana kerja tahunan,
serta melaksanakan rencana-rencana tersebut.
2) Memantau kinerja operasional dan keuangan terhadap strategi dan
anggaran yang ditetapkan.
3) Menciptakan pelaporan perusahaan.
4) Memastikan terdapatnya iklim kerja yang kondusif yang merangsang
produktivitas dan penerapan profesionalisme.
5) Memastikan

terdapatnya

pengembangan

penerapan manajemen karir dan suksesi.

organisasi,

karyawan,
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6) Menjamin terlaksananya Good corporate Governance dalam segala
aspeknya yang selalu disesuaikan dengan standar internasional.
7) Memberikan keputusan atas transaksi investasi barang modal,
pendanaan serta divestasi yang penting.
8) Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan
prinsip kehati-hatian.struktur pengendalian intern serta kerangka
resiko operasional dalam rangka pengelolaan
Direksi wajib memastikan bahwa Bank OCBC NISP telah menerapkan
prosedur dan kebijakan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta
menjalankan komunikasi yang efektif dengan segenap pemegang saham sehingga
baik pemegang saham maupun pasar dapat memperoleh informasi yang baik
tentang kejadian yang dapat berpengaruh terhadap nilai saham perusahaan.

3.2

Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengetahui
hubungan variabel X dengan variabel Y adalah metode deskriptif dan ver
Survey Explanatory yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari
populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data
pokok, bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabelvariabel melalui pengujian hipotesa. Ditinjau dari tujuan penelitian ini,
yaitu untuk menguji hipotesis, adanya hubungan antara pelatihan dengan
produktivitas kerja karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional
Frontliner Bandung maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai
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penelitian yang besifat Verfikatif, yaitu

melakukan pengujian untuk

mencari kebenaran dari suatu hipotesis.
3.3

Operasionalisasi Variabel
1. Variabel bebas (variabel X), yaitu pelatihan
2. Variabel tidak bebas (variabel Y), yaitu produktivitas kerja karyawan
Tabel 3.1
Operasionalisasi variabel
Variabel
1.pelatih
an
/pelatiha
n
(X)

Konsep
Proses
belajar yang
bertujuan
untuk
menambah
kemampuan
, keahlian,
pengetahuan
, sikap, serta
performa
kerja
pegawai

Dimensi

Indikator

Satuan Ukuran

1.Tangible
(Berwujud)

Kondisi
lingkungan
belajar

Tingkat volume
belajar (seluruhnya
vs per bagian)

2.
produkti
vitas
kerja
karyawa
n
(Y)

Produktivita
s adalah
bagaimana
menghasilka
n atau
meningkatk
an hasil
barang dan
jasa setinggi
mungkin
dengan
memanfaatk
an sumber

al

Tingkat waktu
belajar (terus
menerus vs
perlahan-lahan)
Tingkat pengaruh
kondisi lingkungan
belajar
Tingkat Self
concept
Tingkat
experience/pengala
man
Tingkat kesiapan
dalam belajar
Tingkat
pemahaman In the
Job pelatihan
Tingkat
pemahaman Out the
Job pelatihan
Peningkatan
pendidikan

Ordin
al

2.memahami
kebutuhan
karyawan

Perbaikan
penghasilan dan
pengupahan

Ordin
al

3.peningkatana
kualitas
standar

Pemilihan teknologi
sarana pelengkap
untuk berproduksi

Ordin
al

2.Emphaty
Empati
3.Responsiven
ess
(Daya
Tanggap)

Karakterist
ik peserta
pelatihan

4.Reability
(keandalan)

Metode
yang
digunakan

5.Assurance
(Jaminan)
2.

Skala
Ukur
Ordin

1.meningkatka
n produktifitas
karyana

Peningkata
n
produktivit
as

Ordin
al
Ordin
al
Ordin
al
Ordin
al
Ordin
al
Ordin
al
Ordin
al
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daya secara
efisien.
(Paul Mali
dalam J.M
Puti 2006:6)

teknologi yang
digunakan

Peningkatan
kemampuan
kepemimpinan

3.4

Ordin
al

Populasi dan Sampel
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling
purposive

dimana

pengambilan

sampel

anggota

populasi

dipilih

berdasarkan penilaian tertentu. Dalam hal ini, populasi yang dianggap
homogen dan relevan untuk dijadikan responden adalah karyawan Bank
OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung yang pernah
mengikuti pelatihan.
Menurut Nasir (2003:271) bahwa “Populasi adalah kumpulan dari
individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan sedangkan
sampel adalah bagian dari populasi, artinya hanya sebagian dari populasi
saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang
dikehendaki dari populasi”.

3.5 Sumber dan Cara Penentuan Data
3.5.1

Sumber Data
Untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian, digunakan

metode pengumpulan data sebagai berikut :
1.

Field Research (Penelitian Lapangan), terdiri dari :
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a.

Kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu

karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner
Bandung
b.

Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan

langsung terhadap hubungan pelatihan dengan produktivitas kerja
karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner
Bandung Wawancara yang dilakukan terhadap pihak manajemen Bank
OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung setelah
melakukan pengisian kuesioner.
2.

Library Research (Penelitian Kepustakaan)
Yaitu memepelajari literatur-literatur yang sesuai dengan pokok

bahasan yang sedang diteliti yang selanjutnya dijadikan landasan teori
dalam penyusuanan penelitian ini.

3.5.2 Cara Penentuan Data
a. Responden yang diambil adalah karyawan Bank OCBC NISP
Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung untuk menentukan ukuran
sampel responden, dapat digunakan rumus Slovin (Jalaluddin Rakhmat,
2000:49) :
n=

N
N .d 2 + 1

(

Dengan :

)

n = ukuran sampel minimum
N = ukuran populasi
d 2 = tingkat presisi
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Tingkat ketelitian (taraf nyata) yang ditetapkan adalah sebesar 10% dan
tingkat keyakinan (tingkat kepercayaan) 90%. Tingkat ketelitian menunjukkan
penyimpangan maksimal hasil pengukuran dari yang sebenarnya. Sedangkan
tingkat keyakinan menunjukkan besarnya keyakinan pengukuran bahwa hasil taraf
nyata tersebut menentukan hipotesis dapat diterima atau ditolak.
Namun menurut Arikunto (1998 : 120), apabila subyek penelitian
berjumlah kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga
penelitiannya merupakan penelitian populasi (sensus). Oleh sebab itu, karena
populasi dalam penelitian ini yaitu para karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional Frontliner Bandung hanya berjumlah 50 orang (sumber data :
berdasarkan data yang diperoleh dari manajemen Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional Frontliner Bandung maka keseluruhan jumlah karyawan tersebut
akan ditarik menjadi sampel.
b.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan sebagai berikut.
Teknik pengambilan sampel untuk responden dilakukan dengan teknik
pengambilan sampel secara purposive sampling dimana pengambilan
sampel anggota populasi dipilih berdasarkan penilaian tertentu. Dalam
hal ini, populasi yang dianggap homogen dan relevan untuk dijadikan
responden adalah karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional
Frontliner Bandung yang pernah mengikuti pelatihan.

3.5.3

Metode Pengolahan Data
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Pengolahan

data

dilakukan

dengan

cara

membandingkan

hasil

wawancara dengan pengamatan langsung serta hasil kuesioner dengan teori yang
ada melalui penjelasan yang sistematis.
Menurut sifatnya data diperoleh dapat dikekompokkan menjadi 2 bagian,
yaitu :
1.

Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk numeric, dapat digunakan untuk
menjawab hipotesa yang diajukan.

2.

data kualitatif, yaitu yang berbentuk numeric, dapat digunakan untuk
mendukung

penelitian

sehingga

dapat

menyatakan

kebenaran

dan

hipotesanya.
Penulis mengumpulkan data mengolah data yang diperoleh dari kuesioner
dengan cara memberikan bobot penilaian dari setiap pertanyaan berdasarkan
skala likert. skala likert dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang Sugiyono (2004:88). bobot
penilaian data skala likert sebagai berikut :
Tabel 3.2.
Skala Likert
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju

5

Setuju

4

Ragu-ragu

3

Tidak Setuju

2

Sangat tidak setuju

1
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Untuk pengolahan data digunakan alat bantu statistik dimana dengan alat
tersebut dapat memudahkan penafsiran untuk menganalisa apakah ada hubungan
antara variabel X dan variabel Y serta seberapa benar pengaruhnya yang akhirnya
akan diperoleh suatu pedoman untuk menarik kesimpulan.
Selanjutnya dicari rata – rata dari setiap jawaban responden, untuk
memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka dibuat interval. Dalam
penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebanyak 5. rumus yang
digunakan menurut Sudjana (2000:79) adalah sebagai berikut :
rentang
P =
banyak kelas interval
Keterangan :
P

= Panjang kelas interval

Rentang

= Data tertinggi – Data terendah

Banyak kelas interval

=5

Berdasarkan rumus tersebut, maka panjang kelas interval adalah :
(5 – 1 )
P=

= 0,8
5
Maka interval dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut :
1,00 – 1,79 = Sangat Tidak Baik (STB)
1,80 – 2,59 = Tidak Baik (TB)
2,60 – 3,39 = Kurang Baik (KB)
3,40 – 4,19 = Baik (B)
4,20 – 5,00 = Sangat Baik (SB)
3.5.4. Metode Analisis Data
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Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik korelasi Rank
Spearman. Analisis Rank Spearman digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya
hubungan, serta arah hubungan antara variabel independent (pelatihan) terhadap
variabel dependent (Produktifitas karyawan).
3.5.4.1 Analisa Koefisien Korelasi
Rumus koefisien Korelasi Spearman yaitu :
1.

Apabila tidak terdapat angka kembar
6di²

rs = 1 –
n(n² - 1 )
Keterangan :
di

= Selisih rank x dan rank y

n

= Banyaknya samble

rs

= Koefisien korelasi spearman

2.

Apabila terdapat angka kembar, digunakan rumus :
2(
𝑟𝑠 =
2√((
n

𝑛3 − 𝑛)
) − ∑ 𝑇𝑥 − ∑ 𝑇𝑦 − ∑ 𝑑𝑖 2
12

𝑛3 − 𝑛)
𝑛3 − 𝑛)
) − ∑ 𝑇𝑥 ) ((
) − ∑ 𝑇𝑦 )
12
12

= Banyaknya sample

∑ 𝑇𝑥 = Faktor korelasi jumlah x sebagai akibat adanya ranking yang sama
∑ 𝑇𝑦 = Faktor korelasi jumlah y sebagai akibat adanya ranking yang sama
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Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y ,
dapat diukur dengan ukuran angka-angka . Seperti yang dikategorikan oleh
Sugiyono (2002:216) sebagai berikut :
Tabel 3.3
Tafsiran Angka – angka Korelasi
Interval koefisien

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat Rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,000

Sangat Kuat

3.5.4.2. Analisis Koefisien Determinasi
Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui presentase besarnya variabel
gaya kepemimpinan (X) mempengaruhi variabel kinerja karyawan (Y) digunakan
koefiseien determinasi dengan rumus :
Kd = rs² x 100%
Keterangan :
Kd

= Koefisien determinasi

rs

= Koefiseien korelasi Rank spearman

Nilai diatas menunjukkan berapa persen suatu variabel bebas mempengaruhi
variabel terikat dan variabel bebas lainnya diabaikan.
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3.5.5 Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi atau hubungan
antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Dan untuk menguji konsep
yang ditetapkan penulis denan cara mengujinya pada suatu objek. Pengujian
dilakukan dengan merumuskan sebagai berikut :
1.

Menentukan rumus hipotesis
Ho : rs  0,

Artinya tidak ada hubungan yang signifikan atau berarti,
bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap
kinerja karyawan.

Ha : rs > 0,

Artinya ada hubungan yang signifikan atau berarti, antara
gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja
karyawan.

2.

Menentukan t tabel
Untuk masalah ini penulis mengambil interval keyakinan sebagai sebesar
95% sehingga tingkat kesalahan (tarif signifikan) ( sebesar 5% (0.05)). Dan
tingkat kebebasan (dk) dengan rumus :
dk = n – 2

3.

Menentukan t hitung dengan rumus
n–2
t = rs
1 - rs²

4.

Membandingkan antara t hitung dengan t tabel, keputusan yang akan diambil
adalalah :
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•

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat
hubungan antara variabel X dan variabel Y.

•

Jika t hitung  t tabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak, berarti tidak
terdapat hubungan antara variabel X dan Variabel Y

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil penelitian
Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan atas jawaban wawancara dan

kuesioner untuk menjawab identifikasi masalah pertama dan kedua serta
pembahasan atas hasil perhitungan statistik untuk menjawab identifikasi masalah
ketiga.
4.1.1

Gambaran Umum Respoden
Responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah karyawan Bank OCBC

NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung sebanyak 50 orang. Hasil
penelitian yang dilakukan kepada 50 responden tersebut memperlihatkan adanya
karakteristik responden yang bervariasi, yaitu dari segi jenis kelamin, usia,
pendidikan terakhir, dan masa kerja.
Untuk karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada
Tabel 4.1 di halaman berikutnya :
Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin
Pria

Jumlah
8

Presentase
16

Wanita

42

84

Jumlah

50

100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa responden terdiri dari para karyawan
sebanyak 50 orang (100 %). Terlihat bahwa 8 orang responden berjenis kelamin
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pria (84%), dan 42 orang respoden berjenis kelamin wanita (16%). Hal ini
menunjukkan bahwa seluruh responden mayoritas berjenis kelamin wanita, hal ini
dikarenakan responden merupakan karyawan bagian operasional.
Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2:
Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia
23 – 25
26 – 28
29 – 31
32 – 39
> 40
Jumlah

Jumlah
19 orang
24 orang
4 orang
3 orang
50

Presentase
38%
48%
8%
6%
100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas dari responden
adalah karyawan dengan kisaran usia 26-28 tahun yaitu sebanyak 24 orang
karyawan (48%). Sedangkan minoritas dari responden adalah karyawan dengan
kisaran usia 32-39 tahun, yaitu sebanyak 3 orang (6 %), mayoritas usia merupakan
usia produktif.
Untuk karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir
dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini :
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pendidikan
Terakhir
SMP

Jumlah

Presentase

-

-

SMA

-

-

Diploma

18 orang

36%

S1

32 orang

64%

S2

-

-

Jumlah

50

100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018
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Jika dilihat dari tabel di atas, maka mayoritas tingkat pendidikan terakhir
para karyawan ialah S1, yaitu sebanyak 32 orang (64%), sedangkan para karyawan
dengan tingkat pendidikan terakhir diploma sebanyak 18 orang (36%) merupakan
minoritas responden. Dari komposisi di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar
karyawan merupakan lulusan S1.
Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada
Tabel 4.4 di halaman berikutnya :
Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja
(tahun)
0-1

Jumlah

Presentase

12 orang

26%

2-3

8 orang

10%

3-4

8 orang

10%

5-6

4 orang

9%

>7

18 orang

45%

Jumlah

50

100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas dari responden dalam
penelitian ini adalah karyawan yang telah bekerja Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional Frontliner Bandung selama lebih dari 7 tahun sebanyak 18 orang
(45%), yang memiliki pengalaman cukup di bidang service dan operasional, serta
memahami bagaimana cara bekerja yang efektif dan efisien.
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4.1.2

Uji Validitas
Untuk mengetahui validitas sebuah item pernyataan, maka digunakan

interval untuk menentukan panjang kelas interval, maka digunakan menurut
Sudjana (2001:79).
Pengujian validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor
instrumen dengan korelasi Rank Pearson. Menurut Hasan (2002 : 80), syarat
minimum untuk dianggap suatu butir instrumen valid adalah nilai indeks
validitasnya ≥ 0,3. Dengan demikian, semua pertanyaan yang memiliki tingkat
korelasi dibawah 0,3 harus disisihkan karena dianggap tidak valid.
Setelah dilakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan uji t, diperoleh
hasil semua item pernyataan tentang indikator-indikator training serta motivasi
kerja karyawan telah valid karena semua nilai masing-masing item pernyataan
tersebut lebih dari 0,30 sesuai dengan kriteria dari Hasan.
4.1.3

Tanggapan Responden Mengenai Penelitian
Merupakan visualisasi dari karakter pelatihan dalam menggerakkan dan

mengarahkan produktivitas karyawan seperti yang dikehendaki. Berdasarkan hasil
kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka dapat diketahui pernyataan
responden mengenai pelatihan produktivitas pada Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional frontliner

Bandung. Setiap jawaban dari responden diberi nilai

berdasarkan skala likert. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut :
Sangat Setuju (SS)

=5

Setuju (S)

=4

Ragu-Ragu (R)

=3
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Tidak Setuju (TS)

=2

Sangat Tidak Setuju (STS)

=1

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk
memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka digunakan interval untuk
menentukan panjang kelas interval, maka menurut Sudjana (2001:79) sebagai
berikut :
rentang
P =
banyak kelas interval
Keterangan :
P

= Panjang kelas interval

Rentang

= Data tertinggi – Data terendah

Banyak kelas interval

=5

Berdasarkan rumus tersebut, maka panjang kelas interval adalah :
(5 – 1 )
P=

= 0,8
5
Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata dapat diintepretasikan sebagai berikut
:
Variabel X
Pelatihan
1,00 – 1,79

= Tidak Baik

1,80 – 2,59

= Kurang Baik

2,60 – 3,39

= Cukup Baik

3,40 – 4,19

= Baik

4,20 – 5,00

= Sangat Baik
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4.1.4

Tanggapan Responden Terhadap Training di Bank OCBC NISP Divisi
Staf Operasional Frontliner Bandung
Variabel training dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu kondisi lingkungan
belajar,

karakteristik

peserta

training,

metode

yang

digunakan.

Selanjutnya, akan diuraikan secara terperinci tanggapan responden dari
masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:
4.1.4.1 Kondisi Lingkungan Belajar
Penilaian responden atas pernyataan indikator kondisi lingkungan belajar dapat
dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel X pada Indikator Kondisi
Lingkungan Belajar dengan satuan ukuran tingkat volume belajar
Item Pernyataan

X1

Banyaknya
Materi
berpengaruh
terhadap
pemahaman
training

Penilaian
Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju
Ragu – ragu
Setuju
Sangat Setuju

Jumlah

Bobot Frekuensi Skor Persentase
1
0
0
0%
2
2
4
4%
3
3
9
6%
4
31
124
62%
5
14
70
28%
50
207
100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa karyawan yang menyatakan kondisi
lingkungan belajar dengan satuan ukuran tingkat volume belajar berpengaruh
terhadap pemahaman materi adalah sebanyak 14 orang (28 %) menyatakan sangat
setuju, 31 orang (62%) menyatakan setuju, 3 orang (6%) menyatakan ragu-ragu
serta 2 orang (4%) menyatakan tidak setuju. Jumlah skor untuk indikator kondisi
lingkungan belajar sebesar 207 termasuk kategori tinggi (lihat Tabel 4.13). Hal ini
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mengindikasikan bahwa mayoritas karyawan memahami bahwa banyaknya materi
dalam suatu training berpengaruh terhadap pemahaman materi tersebut, sehingga
karyawan/peserta training dapat menentukan seberapa banyak materi yang dapat ia
terima agar tujuan training dapat tercapai dengan baik. Materi disini umumnya
adalah materi yang berupa praktek, materi yang berupa teori jarang diberikan
karena responden merupakan karyawan bagian operasional

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Variabel X pada Indikator Kondisi
Lingkungan Belajar dengan satuan ukuran tingkat waktu belajar
Item Pernyataan

Penilaian

Waktu belajar
berpengaruh
X2 terhadap
pemahaman
materi training

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju
Ragu – ragu
Setuju
Sangat Setuju

Jumlah

Bobot Frekuensi Skor Persentase
1
0
0
0%
2
1
2
2%
3
2
6
4%
4
33
132
66%
5
14
70
28%
50
210
100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa karyawan yang menyatakan waktu
belajar berpengaruh terhadap pemahaman materi training sebanyak 14 orang (28%)
menyatakan sangat setuju, 33 orang (66%) menyatakan setuju, 2 orang (4%)
menyatakan ragu-ragu serta 1 orang (2%) menyatakan tidak setuju. Selanjutnya,
jawaban responden ini apabila dibandingkan dengan skala penilaian (lihat Tabel
4.13) dengan jumlah skor 210 termasuk kategori sangat tinggi. Dengan demikian,
sebagian besar responden telah memahami dengan baik bahwa waktu belajar yang
tepat dapat mendukung pemahaman materi training, sehingga karyawan/peserta
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training dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengikuti training, agar
sasaran training dapat tercapai dengan baik.
Tabel 4.7
Penilaian responden terhadap variabel X pada indikator kondisi Lingkungan
Belajar dengan satuan ukuran tingkat pengaruh kondisi lingkungan belajar
Item Pernyataan
Penilaian Bobot Frekuensi Skor Persentase
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0%
Tidak
Setuju
Kondisi lingkungan
2
1
2
2%
belajar berpengaruh
X3 terhadap pemahaman Ragu – ragu
3
4
12
8%
materi training
Setuju
4
35
140
70%
Sangat Setuju
5
10
50
20%
Jumlah
50
204
100%
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa karyawan yang berpendapat kondisi
lingkungan belajar berpengaruh terhadap pemahaman materi training sebanyak 10
orang (20%) menyatakan sangat setuju, 35 orang (70%) menyatakan setuju, 4 orang
(8%) menyatakan ragu-ragu serta 1 orang (2%) menyatakan tidak setuju.
Selanjutnya, jawaban resonden ini apabila dibandingkan dengan skala penilaian
(lihat Tabel 4.13) dengan jumlah skor 204 termasuk kategori tinggi. Dengan
demikian, mayoritas responden dapat menentukan kondisi lingkungan seperti apa
yang dapat mendukung pemahaman materi training, yaitu lingkungan yang bersih,
tenang, nyaman agar sasaran training dapat tercapai dengan baik.

4.1.4.2 Karakteristik Peserta training
Penilaian responden atas pernyataan indikator karakteristik peserta training
dapat dilihat pada Tabel 4.8 di halaman selanjutnya :
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Tabel 4.8
Penilaian responden terhadap variabel X pada indikator kondisi Lingkungan
Belajar dengan satuan ukuran tingkat pengaruh kondisi lingkungan belajar
Item Pernyataan

Penilaian
Sangat Tidak Setuju

X4

Saya pikir saya
Tidak Setuju
mampu mengikuti
training dengan
Ragu – ragu
baik sampai
Setuju
selesai

Sangat Setuju

Jumlah

Bobot Frekuensi Skor Persentase
1
0
0
0%
2
0
0
0%
3
1
3
2%
4
35
140
70%
5
14
70
28%
50
213
100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.8 diatas menunjukkan karyawan yang menyatakan mampu
mengikuti training dengan baik hingga selesai sebanyak 14 orang (28%)
menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 35 orang (70%) menyatakan setuju, serta
1 orang (2%) menyatakan ragu-ragu. Apabila jawaban responden tersebut
dibandingkan dengan skala penilaian (lihat Tabel 4.13), skor 213 termasuk dalam
kategori sangat tinggi. Responden telah terbiasa mengikuti training, yang umumnya
berhubungan dengan technical skills. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas
responden menyatakan mampu mengikuti training dengan baik hingga selesai,
yang berarti mendukung tercapainya tujuan training.
Tabel 4.9
Penilaian responden terhadap variabel X pada indikator karakteristik
peserta training dengan satuan ukuran tingkat self concept
Item Pernyataan

Penilaian
Sangat Tidak Setuju

X5

Pengalaman peserta
training cukup
membantu dalam
memahami materi
training

Tidak Setuju
Ragu – ragu
Setuju
Sangat Setuju

Jumlah

Bobot Frekuensi Skor Persentase
1
0
0
0%
2
0
0
0%
3
1
3
2%
4
33
132
66%
5
16
80
32%
50
215
100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018
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Tabel 4.9 diatas menunjukkan karyawan yang menyatakan pengalaman
peserta training membantu dalam memahami materi training sebanyak 16 orang
(32%) berpendapat sangat setuju, 33 orang (66%) menyatakan setuju, serta 1 orang
(2%) menyatakan ragu-ragu. Apabila jawaban responden tersebut dibandingkan
dengan skala penilaian (lihat Tabel 4.13), skor 215 termasuk dalam kategori sangat
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa
pengalaman peserta training cukup membantu dalam memahami materi training.
Mayoritas responden (45%) masa kerjanya lebih dari 7 tahun (lihat tabel 4.4) dan
cukup banyak pengalaman yang didapat.
Tabel 4.10
Penilaian responden terhadap variabel X pada indikator karakteristik
peserta training dengan satuan ukuran kesiapan dalam belajar
Item Pernyataan
Penilaian
Bobot Frekuensi Skor Persentase
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0%
Kesiapan peserta
Tidak Setuju
2
0
0
0%
training dalam belajar
mempengaruhi
Ragu – ragu
X6
3
1
3
2%
pemahaman materi
training
Setuju
4
34
136
68%
Sangat Setuju
5
15
75
30%
Jumlah
50
214
100%
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.10 di halaman sebelumnya menunjukkan karyawan yang
menyatakan kesiapan peserta training dalam belajar mempengaruhi pemahaman
materi training sebanyak 15 orang (30%) berpendapat sangat setuju, 34 orang
(68%) menyatakan setuju, serta 1 orang (2%) menyatakan ragu-ragu. Apabila
jawaban responden tersebut dibandingkan dengan skala penilaian (lihat Tabel
4.13), skor 214 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
mayoritas responden memahami dengan baik bahwa kesiapan peserta training
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dalam belajar berpengaruh terhadap pemahaman materi training, sehingga
karyawan/peserta training dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar dapat
memahami materi training dan tujuan training dapat tercapai dengan baik.
Kesiapan disini bisa berarti kesiapan fisik, mental yang menuntut tenaga dan
pikiran untuk mengikuti training.
4.1.4.3 Metode yang digunakan
Penilaian responden atas pernyataan indikator metode yang digunakan
dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini:
Tabel 4.11
Penilaian responden terhadap variabel X pada indikator metode yang
digunakan dengan satuan ukuran tingkat pemahaman In the Job training
Item Pernyataan
Penilaian Bobot Frekuensi Skor Persentase
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0%
Metode In the Tidak Setuju
2
0
0
0%
Job training
Ragu – ragu
X7
3
4
12
8%
mudah
Setuju
4
32
128
64%
dipahami
Sangat Setuju
5
14
70
28%
Jumlah
50
210
100%
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.11 di halaman sebelumnya menunjukkan bahwa karyawan
yang menyatakan metode In the Job training mudah dipahami ialah sebanyak 14
orang (28%) berpendapat sangat setuju, dan sebanyak 32 orang (64%) menyatakan
setuju, serta 4 orang (8%) menyatakan ragu-ragu. Selanjutnya, apabila jawaban
responden tersebut dibandingkan dengan skala penilaian (lihat Tabel 4.13), maka
didapat skor sebesar 210 dan termasuk kategori sangat tinggi. Dengan demikian,
mayoritas responden

menyatakan bahwa metode In the Job training mudah

dipahami, sehingga metode ini cocok diterapkan dalam pelaksanaan training. Hal
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ini disebabkan karena responden merupakan karyawan Pembahasan diawali dengan
penjelasan karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini adalah
karyawan bagian Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner
Bandung Jumlah responden yang ada ialah sebanyak 50 orang.bagian lapangan,
yang pekerjaannya berhubungan dengan berbagai karakter dan kondisi di lapangan
dan materinya berkaitan dengan technical skills sehingga responden lebih dapat
memahami training yang dilaksanakan di tempat kerja secara langsung.
Tabel 4.12
Penilaian responden terhadap variabel X pada indikator metode yang
digunakan dengan satuan ukuran tingkat pemahaman Out the Job training
Item Pernyataan
Penilaian Bobot Frekuensi Skor Persentase
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0%
Metode Out
Tidak Setuju
2
3
6
6%
the Job
Ragu – ragu
X8 training
3
9
27
18%
mudah
Setuju
4
34
136
68%
dipahami
Sangat Setuju
5
4
20
8%
Jumlah
50
189
100%
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa karyawan yang menyatakan metode
Out the Job training mudah dipahami ialah sebanyak 4 orang (8%) berpendapat
sangat setuju, dan sebanyak 34 orang (68%) menyatakan setuju, 9 orang (18%)
menyatakan ragu-ragu, serta 3 orang (6%) menyatakan tidak setuju. Selanjutnya,
apabila jawaban responden tersebut dibandingkan dengan skala penilaian (lihat
Tabel 4.13), maka didapat skor sebesar 189 dan termasuk kategori tinggi. Dengan
demikian, mayoritas responden menyatakan bahwa metode Out the Job training
mudah dipahami, sehingga metode ini cocok diterapkan dalam pelaksanaan
training, namun bila dibandingkan dengan metode In the Job training (lihat tabel
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4.12), skor yang didapat lebih tinggi yang berarti tingkat pemahaman metode In the
Job training lebih tinggi daripada Out the Job training. Hal ini disebabkan Out the
job training lebih cocok diterapkan kepada training yang berhubungan dengan
conceptual skills.

4.1.4.4 Analisis Deskriptif Variabel training
Setelah menjabarkan secara deskriptif penilaian responden mengenai
indikator-indikator variabel training, selanjutnya analisis deskriptif variabel
training karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner
Bandung dapat diketahui dengan menggunakan skala penilaian. Skala penilaian
tersebut dapat dilihat pada rentang skala serta tafsiran yang terdapat dalam Tabel
4.13 di halaman berikutnya :

Tabel 4.13
Rentang Skala Penilaian Masing-masing Indikator
Pada Variabel training

Skala

Tafsiran

50 – 89

Sangat rendah

90 – 129

Rendah

130 – 169

Sedang

170 – 209

Tinggi

210 – 250

Sangat tinggi

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Rekapitulasi skor penilaian indikator-indikator training dapat dilihat pada
Tabel 4.14 berikut ini :
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Tabel 4.14
Rekapitulasi Penilaian Masing-masing Indikator pada Variabel training
No. Item

Satuan Ukuran

Skor Jawaban
1

2

3

4

5

Total
skor

X1

Tingkat volume belajar

0

2

3

31

14

207

X2

Tingkat waktu belajar

0

1

2

33

14

210

X3

Tingkat pengaruh
kondisi lingk. belajar

0

1

4

35

10

204

X4

Tingkat self concept

0

0

1

35

14

213

X5

Tingkat pengaruh
pengalaman

0

0

1

33

16

215

X6

Kesiapan dalam
belajar

0

0

1

34

15

214

X7

Tingkat pemahaman In
the Job training

0

0

4

32

14

210

X8

Tingkat pemahaman
Out the Job training

0

3

9

34

4

189

Total Skor Variabel training

1662

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Selanjutnya, rekapitulasi penilaian pada Tabel 4.14 di halaman sebelumnya
akan dimasukkan ke dalam skala penilaian, dengan sebelumnya dibuat perhitungan
rentang skala sehingga akan memunculkan skala penilaian bagi training di Bank
OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung secara keseluruhan serta
diberikan penafsiran terhadap masing-masing skor yang diperoleh tersebut. Adapun
skala penilaian dan penafsiran terhadap pelaksanaan training di Bank OCBC NISP
Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut
ini :
Tabel 4.15
Skala Penilaian Terhadap training
di PT. BANK OCBC NISP Bandung
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Variabel

Training
(skor total =1662)

Skala

Tafsiran

400 – 720

Sangat kurang

721 – 1041

Kurang

1042 – 1362

Cukup

1363 – 1683

Baik

1684 - 2000

Sangat baik

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Berdasarkan data pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 di atas, maka dapat
dikemukakan bahwa pelaksanaan training di Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional Frontliner Bandung secara keseluruhan termasuk baik. Hal ini
ditunjang dengan indikator-indikator yang mempengaruhi pelaksanaan training di
Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung sehingga sasaran
dari pelaksanaan training dapat tercapai.

4.1.5

Tanggapan Responden Terhadap Motivasi Kerja karyawan Bank
OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung
Variabel motivasi kerja karyawan dapat dilihat pada indikator kebutuhan
yang terdiri dari tiga satuan ukuran, yaitu tingkat dorongan atas kebutuhan
eksistensi, tingkat dorongan atas kebutuhan keterhubungan, dan tingkat
dorongan atas kebutuhan mengembangkan kepribadian. Selanjutnya,
secara terperinci tanggapan responden dari indikator sebagai berikut :

4.1.5.1 Kebutuhan eksistensi
Tabel 4.16
Penilaian responden terhadap variabel Y pada indikator Kebutuhan dengan
satuan ukuran tingkat dorongan atas kebutuhan eksistensi
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Item Pernyataan

Penilaian
Sangat Tidak Setuju

Y1

Saya terdorong
untuk bekerja
karena
kebutuhan
eksistensi

Tidak Setuju
Ragu - ragu
Setuju
Sangat Setuju

Jumlah

Bobot Frekuensi Skor Persentase
1
0
0
0%
2
7
14
14%
3
2
6
4%
4
33
132
66%
5
8
40
16%
50
192
100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa karyawan yang menyatakan
terdorong untuk bekerja karena kebutuhan eksistensi ialah sebanyak 8 orang (16%)
berpendapat sangat setuju, dan sebanyak 33 orang (66%) menyatakan setuju, 2
orang (4%) menyatakan ragu-ragu, serta 7 orang (14%) menyatakan tidak setuju.
Apabila jawaban responden tersebut dibandingkan dengan skala penilaian (lihat
Tabel 4.24), maka didapat skor 192 yang menunjukkan kategori tinggi. Artinya,
kebutuhan eksistensi membuat sebagian besar karyawan terdorong untuk bekerja,
Tabel 4.17
Penilaian responden terhadap variabel Y pada indikator Kebutuhan dengan
satuan ukuran tingkat dorongan atas kebutuhan eksistensi
Item Pernyataan
Penilaian Bobot Frekuensi Skor Persentase
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0%
Saya berpendapat
untuk mencapai posisi Tidak Setuju
2
5
10
10%
tinggi dalam
Ragu
ragu
Y2 masyarakat
3
5
15
10%
merupakan hal yang Setuju
4
31
124
62%
penting
Sangat Setuju
5
9
45
18%
Jumlah
50
194
100%
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa karyawan yang berpendapat untuk
mencapai posisi tinggi dalam masyarakat merupakan hal yang penting ialah
sebanyak 9 orang (18%) menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 31 orang (62%)
menyatakan setuju, 5 orang (10%) menyatakan ragu-ragu, serta 5 orang (10%)
menyatakan tidak setuju. Apabila jawaban responden tersebut dibandingkan dengan
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skala penilaian (lihat Tabel 4.24), maka didapat skor 194 yang menunjukkan
kategori tinggi. Artinya, mayoritas karyawan berpendapat untuk mencapai posisi
tinggi dalam masyarakat merupakan hal yang penting.
Namun kebutuhan eksistensi dilihat dari kedua satuan ukuran di atas lebih
rendah dibandingkan kebutuhan keterhubungan dan kebutuhan mengembangkan
kepribadian.
4.1.5.2 Kebutuhan Keterhubungan

Tabel 4.18
Penilaian responden terhadap variabel Y pada indikator Kebutuhan dengan
satuan ukuran tingkat dorongan atas kebutuhan keterhubungan

Item Pernyataan

Y3

Saya pikir
hubungan yang
baik dengan
rekan kerja
sangat penting

Penilaian

Bobot

Sangat Tidak
Setuju

Tidak Setuju
Ragu - ragu
Setuju
Sangat Setuju

Jumlah

1
2
3
4
5

Frekuens
Persentas
i
Skor
e
0
0
0
18
32
50

0
0
0
72
160
232

0%
0%
0%
36%
64%
100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa karyawan yang berpendapat
hubungan baik dengan rekan kerja merupakan hal yang penting ialah sebanyak 32
orang (64%) menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 18 orang (36%) sisanya
menyatakan setuju. Apabila jawaban responden tersebut dibandingkan dengan
skala penilaian (lihat Tabel 4.24), maka didapat skor 232 yang menunjukkan
kategori sangat tinggi. Artinya, sebagian besar responden menyadari bahwa
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hubungan baik dengan rekan kerja merupakan hal penting yang dapat mendukung
motivasi kerja karyawan. Karena dengan hubungan yang baik dengan rekan kerja
mendukung terciptanya suasana kerja yang nyaman sehingga karyawan dapat
bekerja dengan baik.
Tabel 4.19
Penilaian responden terhadap variabel Y pada indikator Kebutuhan dengan
satuan ukuran tingkat dorongan atas kebutuhan keterhubungan
Item Pernyataan
Penilaian Bobot Frekuensi Skor Persentase
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0%
Saya menganggap
Tidak
Setuju
2
0
0
0%
rekan kerja yang
bekerja
sungguhRagu
ragu
Y4
3
0
0
0%
sungguh sangat
Setuju
4
23
92
46%
menyenangkan
Sangat Setuju
5
27
135
54%
Jumlah
50
227
100%
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa karyawan yang berpendapat bahwa
rekan kerja yang bekerja sungguh-sungguh sangat menyenangkan ialah sebanyak 5
orang (10%) menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 23 orang (46%) sisanya
menyatakan setuju. Apabila jawaban responden tersebut dibandingkan dengan
skala penilaian (lihat Tabel 4.24), maka didapat skor 227 yang menunjukkan
kategori sangat tinggi. Artinya, mayoritas responden menyadari bahwa rekan kerja
yang bekerja sungguh-sungguh sangat menyenangkan. Rekan kerja yang bekerja
dengan sungguh-sungguh dapat memotivasi karyawan lain untuk bekerja dengan
sungguh-sungguh juga.
Kebutuhan keterhubungan dilihat dari kedua satuan ukuran di atas lebih
tinggi dibandingkan kebutuhan eksistensi, hal ini menunjukkan keterhubungan
merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan yang bila dipenuhi dapat
meningkatkan motivasi kerja karyawan.
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4.1.5.3 Kebutuhan Mengembangkan Kepribadian
Tabel 4.20
Penilaian responden terhadap variabel Y pada indikator Kebutuhan dengan
satuan ukuran tingkat dorongan atas kebutuhan Mengembangkan
kepribadian
Item Pernyataan
Penilaian
Bobot Frekuensi Skor Persentase
Sangat
Tidak
Setuju
1
0
0
0%
Saya terdorong
untuk bekerja
Tidak Setuju
2
7
14
14%
karena
Ragu - ragu
Y5 kebutuhan
3
4
12
8%
4
33
132
66%
mengembangkan Setuju
kepribadian
Sangat Setuju
5
6
30
12%
Jumlah
50
188
100%
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa karyawan yang menyatakan
terdorong untuk bekerja karena kebutuhan mengembangkan kepribadian ialah
sebanyak 6 orang (12%) berpendapat sangat setuju, 33 orang (66%) menyatakan
setuju dan sebanyak 4 orang (8%) menyatakan ragu-ragu, serta 7 orang (14%)
menyatakan tidak setuju. Apabila jawaban responden tersebut dibandingkan dengan
skala penilaian (lihat Tabel 4.24), maka didapat skor 188 yang menunjukkan
kategori tinggi. Artinya, kebutuhan mengembangkan kepribadian dapat mendorong
sebagian besar responden untuk bekerja.
Tabel 4.21
Penilaian responden terhadap variabel Y pada indikator Kebutuhan dengan
satuan ukuran tingkat dorongan atas kebutuhan mengembangkan
kepribadian
Item Pernyataan
Penilaian Bobot Frekuensi Skor Persentase
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0%
Jika menemukan
2
4
8
8%
sesuatu yang sulit Tidak Setuju
Ragu - ragu
Y6 saya biasanya
3
7
21
14%
dapat
Setuju
4
32
128
64%
menyelesaikannya
Sangat Setuju
5
7
35
14%
Jumlah
50
192
100%
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Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa karyawan yang dapat menyelesaikan
jika menemui suatu pekerjaan yang sulit ialah sebanyak 7 orang (14%) berpendapat
sangat setuju, 32 orang (64%) menyatakan setuju dan sebanyak 7 orang (14%)
menyatakan ragu-ragu, serta 4 orang (8%) menyatakan tidak setuju. Apabila
jawaban responden tersebut dibandingkan dengan skala penilaian (lihat Tabel
4.24), maka didapat skor 192 yang menunjukkan kategori tinggi. Artinya, sebagian
besar responden dapat menyelesaikan tugasnya jika menemui suatu pekerjaan yang
sulit dan cenderung tidak putus asa/menyerah.
Tabel 4.22
Penilaian responden terhadap variabel Y pada indikator Kebutuhan dengan
satuan ukuran tingkat dorongan atas kebutuhan mengembangkan
kepribadian
Frekuens
Persentas
Item Pernyataan
Penilaian Bobot
i
Skor
e
Sangat Tidak

Y7

Jika sasaran belum Setuju
tercapai saya
Tidak Setuju
cenderung tidak
menyerah dan
Ragu - ragu
melakukan yang
terbaik demi
Setuju
tercapainya sasaran

Sangat Setuju

Jumlah

1
2
3
4
5

0
2
3
37
8
50

0
4
9
148
40
201

0%
4%
6%
74%
16%
100%

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.22 di halaman sebelumnya menunjukkan bahwa karyawan yang
menyatakan cenderung tidak menyerah dan melakukan yang terbaik demi
tercapainya sasaran ialah sebanyak 8 orang (16%) berpendapat sangat setuju, 37
orang (74%) menyatakan setuju dan sebanyak 3 orang (6%) menyatakan ragu-ragu,
serta 2 orang (4%) menyatakan tidak setuju. Apabila jawaban responden tersebut
dibandingkan dengan skala penilaian (lihat Tabel 4.13), maka didapat skor 201
yang menunjukkan kategori tinggi. Artinya, sebagian besar responden cenderung
tidak menyerah dan melakukan yang terbaik demi tercapainya sasaran.
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Tabel 4.23
Penilaian responden terhadap variabel Y pada indikator Kebutuhan dengan
satuan ukuran tingkat dorongan atas kebutuhan mengembangkan
kepribadian
Item Pernyataan
Penilaian Bobot Frekuensi Skor Persentase
Sangat
Tidak Setuju
1
0
0
0%
Saya dapat
mengerjakan
Tidak Setuju
2
4
8
8%
sesuatu tanpa
Ragu - ragu
Y8 lelah dalam
3
7
21
14%
Setuju
waktu yang
4
33
132
66%
sangat lama
Sangat Setuju
5
6
30
12%
Jumlah
50
191
100%
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Tabel 4.23 di atas menunjukkan bahwa menyatakan dapat
mengerjakan sesuatu tanpa lelah dalam waktu yang sangat lama ialah sebanyak 6
orang (12%) berpendapat sangat setuju, 33 orang (66%) menyatakan setuju dan
sebanyak 7 orang (14%) menyatakan ragu-ragu, serta 4 orang (8%) menyatakan
tidak setuju. Apabila jawaban responden tersebut dibandingkan dengan skala
penilaian (lihat Tabel 4.24), maka didapat skor 191 yang menunjukkan kategori
tinggi. Artinya, sebagian besar responden dapat mengerjakan sesuatu tanpa lelah
dalam waktu yang sangat lama. Hal ini menunjukkan responden merupakan
karyawan yang kuat, karena kegiatan operasional di PT. BANK OCBC NISP
diawali dengan penjelasan karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini
adalah karyawan bagian Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner
Bandung. Jumlah responden yang ada ialah sebanyak 50 orang, berlangsung selama
8 jam sehari, 5 hari dalam 1 minggu karyawan bagian operasional bekerja dalam 1
shift yang menuntut karyawan dengan daya tahan fisik dan mental yang tinggi
4.1.5.4 Analisis Deskriptif Variabel Motivasi Kerja
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Setelah menjabarkan secara deskriptif penilaian responden mengenai
indikator variabel motivasi kerja karyawan, selanjutnya analisis deskriptif variabel
motivasi kerja karyawan pada Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional
Frontliner Bandung dapat diketahui dengan menggunakan skala penilaian. Skala
penilaian tersebut dapat dilihat pada rentang skala dan tafsiran yang terdapat pada
Tabel 4.24 berikut ini :
Tabel 4.24
Rentang Skala Penilaian Masing-masing Indikator
Pada Variabel Motivasi kerja

Skala

Tafsiran

50 – 89

Sangat rendah

90 – 129

Rendah

130 – 169

Sedang

170 – 209

Tinggi

210 – 250

Sangat tinggi

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Rekapitulasi skor penilaian indikator dengan beberapa satuan ukuran
tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut ini :
Tabel 4.25
Rekapitulasi Penilaian Masing-masing Indikator pada Variabel Motivasi Kerja
No. Item

Satuan ukuran

Skor Jawaban
1

2

3

4

5

Total
skor

Y1

Kebutuhan eksistensi

0

7

2

33

8

192

Y2

Kebutuhan eksistensi

0

5

5

31

9

194

62

Y3

Kebutuhan
keterhubungan

0

0

0

18

32

232

Y4

Kebutuhan
keterhubungan

0

0

0

23

27

227

Y5

Kebutuhan
mengembangkan
kepribadian

0

7

4

33

6

188

Y6

Kebutuhan
mengembangkan
kepribadian

0

4

7

32

7

192

Y7

Kebutuhan
mengembangkan
kepribadian

0

2

3

37

8

201

Y8

Kebutuhan
mengembangkan
kepribadian

0

4

7

33

6

191

Total Skor Variabel Motivasi kerja

1617

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Selanjutnya, rekapitulasi penilaian pada Tabel 4.25 di atas akan dimasukkan
ke dalam skala penilaian, dengan sebelumnya dibuat perhitungan rentang skala
sehingga akan memunculkan skala penilaian bagi motivasi kerja karyawan di Bank
OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung secara keseluruhan serta
diberikan penafsiran terhadap masing-masing skor yang diperoleh tersebut. Adapun
skala penilaian dan penafsiran terhadap motivasi kerja karyawan di Bank OCBC
NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung dapat dilihat pada Tabel 4.24
berikut ini :
Tabel 4.26
Skala Penilaian Terhadap Motivasi Kerja Karyawan
di PT. BANK OCBC NISP Divisi Staf Operasional Fronliner Bandung
Variabel

Motivasi Kerja

Skala

Tafsiran

400 – 720

Sangat rendah

721 – 1041

Rendah

63

(skor total = 1617)

1042 – 1362

Cukup

1363 – 1683

Tinggi

1684 - 2000

Sangat tinggi

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2018

Berdasarkan data pada Tabel 4.25 dan Tabel 4.26 di atas, maka dapat
dikemukakan bahwa motivasi kerja karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional Frontliner Bandung secara keseluruhan termasuk tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa motivasi kerja karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional Frontliner Bandung mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
4.1.6

Hubungan training dengan Motivasi Kerja karyawan Bank OCBC
NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung

4.1.6.1 Pengujian Hipotesis
Karena metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi
Pearson, dimana dalam analisis tersebut skala pengukuran variabel tersebut paling
sedikit interval, maka data hasil pengamatan yang berskala ordinal terlebih dahulu
dikonversikan ke dalam skala interval melalui metode successive interval dengan
menggunakan Microsoft Excel XP.
Uji hipotesis penelitian ini adalah “training berhubungan dengan motivasi
kerja karyawan”, yang berarti training berpengaruh terhadap motivasi kerja
karyawan dan motivasi kerja karyawan berpengaruh juga terhadap training. Untuk
menguji hipotesis penelitian tersebut sebagaimana dijelaskan pada Bab III
penelitian ini, digunakan analisis korelasi Pearson.
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan alat bantu dengan metode
analisis statistik korelasi Rank Spearman yang menyatakan bahwa training
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memiliki pengaruh yang kuat, sebagai alat bantu untuk meminimalkan kesalahan.,
dapat diketahui korelasi (rs) antara training dengan motivasi kerja karyawan adalah
sebesar 0,739 (lihat lampiran VI). Sedangkan pada tabel r product moment
(Pearson) dengan taraf signifikansi tabel 5% dan derajat kebebasan (df) = 48
diperoleh angka sebesar 0,285 (lihat lampiran VII).
Selanjutnya, diketahui bahwa rhitung > rtabel , maka hipotesis yang
menyatakan adanya hubungan antara training dengan motivasi kerja karyawan (H1)
diterima. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara
training dengan motivasi kerja karyawan (H0) ditolak. Hasil pengujian hipotesis
dengan menggunakan uji t dan dengan metode analisis statistik korelasi Rank
Spearman yang menyatakan bahwa training memiliki pengaruh yang kuat, sebagai
alat bantu untuk meminimalkan kesalahan sebagai alat bantu diperoleh hasil
perhitungan sebesar 7,598 (lihat lampiran VIII)
Dari hasil tersebut diatas diketahui bahwa pada tingkat signifikansi 5% dan
derajat kebebasan (df) = 48, t hitung sebesar 7,598  dari t tabel sebesar 2,010635 (lihat
lampiran IX). Hal ini berarti bahwa H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat
hubungan antara training dengan motivasi kerja karyawan adalah ditolak. Dengan
demikian, dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara training dengan
motivasi kerja karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner
Bandung
4.1.6.2 Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang mengukur besarnya
kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap perubahan variabel Y. Dalam
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pengujian ini digunakan hasil perhitungan secara statistik dengan metode analisis
statistik korelasi Rank Spearman yang menyatakan bahwa training memiliki
pengaruh yang kuat, sebagai alat bantu untuk meminimalkan kesalahan.
Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai r = 0,739
dimana nilai tersebut menunjukkan nilai koefisien korelasi antara variabel X dan
variabel Y,hubungan antara training dengan motivasi kerja karyawan dengan nilai
korelasi sebesar, menurut Jalaluddin Rachmat (2000:29) hubungan antar X dan Y
(tabel 3.2) termasuk hubungan yang cukup erat.
Lalu untuk mengetahui sejauh mana training mempengaruhi motivasi kerja
karyawan dan juga sebaliknya, dihitung koefisien determinasi, dengan rumus :
KD

= rxy2 * 100%
= (0,739) 2* 100%
= 63,68 %
Hal ini berarti besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel training

terhadap perubahan motivasi kerja karyawan Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional Frontliner Bandung dan juga sebaliknya adalah sebesar 63,68%,
sementara sisanya sebesar 36,32% adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak
diteliti. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan training
berhubungan dengan motivasi kerja karyawan terbukti.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan perhitungan secara kualitatif dan kuantitatif atas penelitian
yang dilakukan di Pembahasan diawali dengan penjelasan karakteristik responden.
Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian staf operasional PT. Bank
OCBC NISP Bandung Jumlah responden yang ada ialah sebanyak 50 orang.
Dengan mengambil jumlah responden sebanyak 50 orang karyawan, pembahasan
diawali dengan penjelasan karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini
adalah karyawan bagian PT. Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner
Bandung. Jumlah responden yang ada sebanyak 50 orang. Maka dapat diuraikan
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kuesioner training diawali dengan penjelasan karakteristik responden.
Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian PT. Bank OCBC
NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung. Secara keseluruhan sangat
baik dikarenakan manajemen perusahaan selalu menjaga faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan training agar sasaran dari pelaksanaan
training dapat tercapai, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ada beberapa
karyawan yang kurang dapat memahami metode Out the Job training. Hal ini
dapat disebabkan karena responden mayoritas merupakan karyawan bagian
operasional yang lebih memakai technical skills yang penyampaian
materinya lebih efektif menggunakan metode In the Job training. Dalam hal
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ini, bisa dikatakan bahwa metode yang diterapkan dalam pelaksanaan
training turut pula menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai
sasaran agar pelaksanaan training dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Kuesioner motivasi kerja karyawan Pembahasan diawali dengan penjelasan
karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan
bagian PT. Bank OCBC NISP Divisi Staf Operasional Frontliner Bandung.
Jumlah responden sebanyak 50 orang. Para karyawan mengetahui faktorfaktor kebutuhan yang mempengaruhi motivasi kerja mereka, tetapi ada
beberapa karyawan yang masih menyatakan kurang termotivasi oleh
kebutuhan eksistensi, hal ini disebabkan karena responden merupakan
karyawan bagian operasional, akan berbeda halnya bila responden adalah
direksi perusahaan. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa masing-masing
faktor yang diteliti memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap
motivasi kerja karyawan, sehingga dapat mempengaruhi performansi
perusahaan secara keseluruhan.
3. Hasil perhitungan secara statistik dengan metode analisis statistik korelasi
Rank Spearman yang menyatakan bahwa training memiliki pengaruh yang
kuat, yaitu sebesar 63,68% terhadap motivasi kerja karyawan, begitu juga
sebaliknya. Hubungan tersebut termasuk hubungan yang cukup erat.
Sehingga, bisa dikatakan jika pelaksanaan training berjalan dengan baik,
maka motivasi kerja karyawan pun akan baik. Dan jika motivasi kerja
karyawan tinggi maka pelaksanaan training akan berjalan dengan baik.
Dengan demikian training berhubungan dengan motivasi kerja karyawan
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Pembahasan diawali dengan penjelasan karakteristik responden. Responden
dalam penelitian ini adalah karyawan bagian PT. Bank OCBC NISP Divisi
Staf Operasional Frontliner Bandung. Jumlah responden yang ada ialah
sebanyak 50 orang.

5.2 Saran
Hasil penelitian ini selain memberikan kontribusi akademis juga memiliki
bahan masukan bagi perusahaan dimana penulis melakukan penelitian ini. Adapun
saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :
1. Metode training harus lebih diperhatikan karena berpengaruh terhadap daya
tangkap/pemahaman materi dari peserta training. Hal ini bertujuan agar
sasaran dari pelaksanaan training dapat tercapai dan mampu meningkatkan
produktivitas perusahaan secara efektif dan efisien. Dilihat dari segi motivasi
kerja karyawan dan kebutuhan karyawan, sebaiknya para karyawan.
Pembahasan diawali dengan penjelasan karakteristik responden. Responden
dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank OCBC NISP Divisi Staf
Operasional Frontliner Bandung. Jumlah responden yang ada ialah sebanyak
50 orang.
2. Dipenuhi kebutuhannya agar motivasi kerjanya meningkat, salah satu
kebutuhan karyawan adalah mengembangkan kepribadian yang dapat
dipenuhi dengan diikutsertakan ke dalam program training. Selain menambah
kemampuan dan keahlian, hal ini juga bertujuan agar mereka merasa lebih
dihargai dan diperhatikan.

69

DAFTAR PUSTAKA

Ani Yunaningsih, 2007, Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja
Karyawan Pada Divisi Tempa dan Cor PT. Pindad Bandung,
Sosiohumanitas. IX (1). Maret 2007.
Hunger, J. David & Wheelen Thomas L. Manajemen Strategis, 2003, Andi,
Yogyakarta.
Irham Fahmi, 2014, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung.
Kaswan, 2011, Pelatihan dan Pengembangan, Cetakan Satu , Alfabeta, Bandung.
Kaswan, 2013, Pelatihan dan Pengembangan, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.
M. Fajar Nugroho, 2014, Pengaruh Pelatihan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, Studi Kasus Pada Rumash Sakit
Borromeus Bandung, Usulan Penelitian Oktober 2014, Universitas
Winayamukti, Bandung.
Malayu S.P Hasibuan,, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Bumi
Aksara, Jakarta.
Marihot Tua Hariandja, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan,
Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas
Pegawai, Grasindo, Jakarta
Prabu Anwar Mangkunegara, 2011, Perencanaan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Cetakan Kelima, Refika Aditama, Bandung.
Prabu Anwar Mangkunegara, 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan, Cetakan Keduabelas, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Putra j. Ravianto, 2003, Produktivitas dan pengukuran, Seri Produktivitas VIII,
Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas, Jakarta.
PT. Bank OCBC NISP, Kantor Cabang Asia afrika Bandung
Sugiono, 2014, Statistik Untuk Penelitian, Cetakan Keduapuluhlima, Alfabeta,
Bandung.
Schuler, Randall S & Jakson, Susan E, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia
Menghadapi Abad ke-21, jilid 2 edisi 6, Erlangga, Jakarta.

70

Sedarmayanti, 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar
Maju, Bandung
Sedarmayanti, 2011, Tata Kerja dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung.
Siti Rahmah, 2015, Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi, FE-Universitas
Bandung Raya, Bandung
Sondang Siagian, 2002, Teori Pengembangan Organisasi, PT. Bumi Aksara,
Jakarta.
Syafry Mangkuprawira, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

