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Abstract
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This research aimed to know the effect of debt to asset ratio,
debt to equity ratio and company sales growth to the price to book
value ratio within Index LQ45 companies registered in IDEX
(Indonesia Stock Exchange) year of 2012-2014. This study was
applied in a quantitative methodology research with assosiative
hipothesis. The population of the research were companies of Index
LQ45 registered in IDEX with 19 companies as samples chosen by
purposive technique sampling. Data analizing technique used a
multi-linear regresion analizing that organized in SPSS 22 for
windows. By the analyzes result, it was conclued that debt to asset
ratio had a significant effect to the price to book value ratio with a
regression coefficiency score -7,054, debt to equity ratio had no
significant effect to the price to book value ratio with a 0,599 as
regression coeficiency, and company sales growth had no significant
effect to the price to book value ratio with a score 0,650 as
regression coeficiency. And simultanously, all the three independent
variabels had significant effect either to the price to book value
ratio with 19,20% contribution.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh debt to
asset ratio, debt to equity ratio dan pertumbuhan penjualan
perusahaan terhadap price to book value ratio pada perusahaan
Indeks LQ45 yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2014. Metodologi
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Indeks
LQ45 yang terdaftar di BEI dengan jumlah sampel 19 perusahaan
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive
sampling. Teknik analisa data yang digunakan menggunakan analisis
regresi linear berganda dengan teknik pengolahan data menggunakan
program SPSS 22 for windows. Berdasarkan hasil analisis data dapat
disimpulkan bahwa debt to asset ratio berpengaruh secara signifikan
terhadap price to book value ratio dengan koefisien regresi -7,054,
debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap price to
book value ratio dengan koefisien regresi 0,599 dan pertumbuhan
penjualan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap price to
book value ratio dengan koefisien regresi 0,650. Sedangkan secara
simultan ketiga variabel independen mempunyai pengaruh signifikan
terhadap price to book value ratio dengan kontribusi sebesar
19,20%.
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Pendahuluan
Pada era pasar bebas saat ini, terdapat persaingan yang ketat baik pada perusahaan nasional
maupun internasional. Setiap perusahaan berusaha bertahan dan memberikan citra yang positif di
mata pasar. Salah satu citra positif yang dimiliki perusahaan adalah tergabung dalam Indeks LQ45
dimana perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ 45 merupakan 45 emiten yang dipilih
dengan kriteria – kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Citra positif seperti ini akan membuat
para investor tertarik untuk menanamkan modal mereka pada perusahaan.
Secara umum tujuan utama para investor dalam menanamkan modal adalah memperoleh
keuntungan yang sebesar – besarnya bagi diri sendiri dan kelompoknya. Para investor yang akan
menanamkan modal pada suatu perusahaan memerlukan pertimbangan – pertimbangan yang
matang agar dana yang telah ditanamkan dapat kembali dengan jumlah yang lebih besar. Oleh
sebab itu, setiap calon investor harus berhati – hati dan teliti sebelum menginvestasikan dana
mereka.
Salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan para investor adalah tingkat keberhasilan
perusahaan dalam memperoleh laba. Persepsi investor pada tingkat keberhasilan perusahaan
melalui nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham perusahaan. Peningkatan nilai
perusahaan karena peningkatan harga saham akan membuat publik percaya akan kinerja
perusahaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Salah satu indikator yang sering
digunakan sebagai alat ukur penilaian keberhasilan perusahaan adalah price to book value ratio
yang dapat diartikan sebagai hasil dari perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per
lembar saham. Tingginya price to book value ratio menunjukkan tingkat kemakmuran pemegang
saham yang merupakan tujuan utama dari perusahaan.
Tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemilik, dapat dilihat juga dari
pemilihan

struktur

modal

perusahaan

dan

memahami

hubungannya

dengan

resiko,

hasil/pengembalian dan nilai. Dalam menjalankan operasi perusahaan diperlukan adanya dana
perusahaan yang memadai oleh sebab itu perlu adanya pertimbangan dalam pemilihan struktur
modal yang akan digunakan oleh perusahaan.
Dalam pemilihan struktur modal yang berasal dari pinjaman, perlu adanya alat analisis yang
mampu mengukur rasio struktur modal terhadap komponen struktur modal satu sama lain atau
dengan jumlah totalnya. Pengukuran tersebut dapat menunjukkan peranan modal dari utang
terhadap kelangsungan perusahaan. Keterkaitan struktur modal satu sama lain menjadikan
pengukuran terhadap utang juga terkait dengan komponen yang lain seperti ekuitas dan aset.
Ekuitas dan aset menjadi alat yang digunakan oleh calon kreditor maupun calon investor sebelum
memberikan pinjaman untuk melihat kekuatan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam
membayar utangnya.
Alat analisis untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utang dapat
menggunakan rasio utang. Rasio yang digunakan sebagai alat ukur keterkaitan utang dengan
komponen aset dan ekuitas adalah rasio total utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio serta
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rasio total utang terhadap total aset atau debt to asset ratio.
Debt to asset ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar
kewajiban – kewajibannya menggunakan aset yang dimiliki. Menurut Agus Sartono, (2001:248)
perusahaan yang mempunyai struktur aset tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan utang
dalam jumlah besar karena dari skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses
ke sumber dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. Aset yang besar tersebut dapat digunakan
sebagai jaminan atau koleteral utang perusahaan.
Debt to equity ratio sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar
kewajiban – kewajibannya dengan menggunakan ekuitas perusahaan. Rasio ini membandingkan
antara total utang terhadap total ekuitas perusahaan. Debt to equity ratio digunakan untuk
mengukur sejauh mana perusahaan dapat membayar utang – utangnya menggunakan ekuitas yang
dimiliki.
Pengukuran terhadap debt to asset ratio dan debt to equity ratio menjadi penting karena
dengan pengukuran ini dapat dilihat seberapa besar perusahaan didanai dari utang serta seberapa
besar kemampuan perusahaan untuk membayar utang – utang tersebut menggunakan ekuitas dan
aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Horngren, (1996:913) menyatakan bahwa semakin besar
rasio utang ini maka semakin sulit untuk membayar bunga tiap tahun dan jumlah pokoknya saat
jatuh tempo. Begitu sebaliknya, semakin rendah resiko ini maka semakin sedikit kewajiban masa
depan perusahaan tersebut. Para kreditur akan berhati – hati dengan rasio ini, jika suatu
perusahaan yang mencari pembiayaan telah mempunyai banyak kewajiban maka akan sulit untuk
memperoleh tambahan utang. Para kreditur akan melindungi diri mereka dengan memberikan
tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah pinjaman baru terhadap perusahaan dengan rasio
utang yang tinggi.
Menurut Nyoman Wedana, (2013) dalam penelitiannya terhadap faktor fundamental pada
nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value menyebutkan bahwa return on equity
dan return on asset memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan
earning per share dan debt to equity ratio tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Menurut
Tri Marlina, (2013) dalam penelitiaannya menyimpulkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh
positif signifikan terhadap price to book value. Menurut Ellya Hartanti, (2013) dalam penelitian
terhadap struktur modal dan nilai perusahaan (price to book value ) menyimpulkan bahwa struktur
modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Selain pengukuran terhadap kemampuan perusahaan membayar utang dengan debt to asset
ratio dan debt to equity ratio, faktor lain yang menjadi perhatian manajemen maupun para calon
investor dan kreditor adalah tingkat pertumbuhan perusahaan. Secara umum perusahaan yang
besar akan lebih diminati dari pada perusahaan kecil sehingga pertumbuhan perusahaan dapat
mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Agus Sartono, (2011:248) perusahaan yang tumbuh
dengan cepat juga menikmati keuntungan dan citra positif yang diperoleh. Pertumbuhan
perusahaan yang semakin cepat dapat mencerminkan besarnya kebutuhan dana jika perusahaan
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ingin melakukan perluasan usaha, sehingga memperbesar pula keinginan perusahaan untuk
menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai
deviden tetapi lebih baik digunakan untuk pembiayaan investasi. Pertumbuhan perusahaan salah
satunya ditandai dengan pertumbuhan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Apabila tingkat
penjualan perusahaan terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan
tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang.
Menurut Agus Sartono, (2001:248) perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti
perusahaan tersebut memiliki aliran kas yang relatif stabil pula. Oleh sebab itu perusahaan tersebut
dapat menggunakan utang lebih besar dari pada perusahaan yang lain dengan penjualan yang tidak
stabil. Hal tersebut akan menimbulkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana debt to asset ratio debt to equity
ratio,dan pertumbuhan penjualan perusahaan berpengaruh secara signifikan secara parsial maupun
simultan terhadap price to book value ratio pada perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di BEI
Tahun 2012-2014. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara debt to asset ratio terhadap price to book value ratio.
H1 : Ada pengaruh signifikan antara debt to asset ratio terhadap price to book value ratio.
Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara debt to equity ratio terhadap price to book value ratio.
H2 : Ada pengaruh signifikan antara debt to equity ratio terhadap price to book value ratio.
Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap price to book value
ratio.
H3 : Ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap price to book value ratio.
Ho : Tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara debt to asset ratio, debt to equity ratio
dan pertumbuhan penjualan terhadap price to book value ratio.
H4 : Ada pengaruh signifikan secara simultan antara debt to asset ratio, debt to equity ratio dan
pertumbuhan penjualan terhadap price to book value ratio.
Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan
metode asosiatif.

Penggunaaan metode kuantitatif dalam penelitian ini untuk menjelaskan

variabel dependen yaitu price to book value ratio dan variabel independen yaitu debt to asset
ratio, debt to equity ratio serta pertumbuhan penjualan. Lokasi penelitian ini yaitu pada
perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian merupakan data
yang bersumber dari data sekunder, yaitu publikasi laporan keuangan perusahaan Indeks LQ45
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014 dengan tehnik pengumpulan data
menggunakan tehnik dokumentasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah
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perusahaan terdaftar pada Indeks LQ 45, perusahaan terdaftar pada Bursa Efek pada tahun 2012 –
2014, laporan keuangan berakhir tanggal 31 Desember, perusahaan melaporkan laporan keuangan
dalam bentuk rupiah, data laporan keuangan berupa nilai aset, utang, ekuitas dan penjualan
bernilai positif, data tidak outlier. Berdasarkan kriteria – kriteria tersebut di atas .
Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi. Tehnik
analisi regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda karena jumlah
variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel. Selain itu penulis ingin
mengetahui pengaruh variabel X1, X2,X3 terhadap variabel Y baik secara parsial maupun secara
simultan. Proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS V.22 for
windows dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Suatu penelitian dikatakan baik apabila sudah dilakukan uji asumsi klasik dimana data
berdistribusi normal, terbebas dari gejala multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi.
Data pada penelitian ini berdistribusi normal yang dapat dilihat dari jumlah sampel sebanyak 57
dimana nilai Asyms.Sign nya bernilai lebih dari 0,05, maka data dikatakan sudah berdistribusi
normal. Penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas dimana sudah memenuhi persyaratan
nilai VIF < 10. Gejala heteroskedasitas juga tidak terlihat dalam penelitian ini karena berdasarkan
pengujian dengan scatterplot titik – titik menyebat di atas dan di bawah nilai nol pada sumbu Y.
Selanjutnya, tidak terdapat gejala autokorelasi dalam penelitian ini dimana penelitian ini telah
memenuhi persyaratan bebas autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson terletak diantara du dan 4du. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:
Coefficientsa
Model

Unstandardized
Standardized T
Sig.
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
B
Std. Error Beta
Tolerance
(Constant) 574.229 75.532
7.602 .000
DAR
-7.054 3.131
-.566
-2.253 .028 .242
1
DER
.599
.983
.153
.609 .545 .242
PP
.650
.941
.086
.691 .493 .987
Berdasarkan pengujian regresi diperoleh koefisien regresi debt to asset ratio sebesar -7,054.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi penambahan 1 pada debt to asset ratio, maka akan
menyebabkan penurunan price to book value ratio sebesar 7,054 dimana variabel yang lain
dianggap konstan. Berdasarkan uji t diperoleh thasil sebesar -2,253 dengan signifikansi 0.028
dimana 0.028<0.05 artinya hasil signifikan. Sedangkan nilai t tabel 2,004 maka -thasil < -ttabel atau 2,253 < -2,004 yang berarti bahwa Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
signifikan antara debt to asset ratio terhadap price to book value ratio.
Perusahaan yang mempunyai struktur aset yang besar dapat menggunakan utang dalam
jumlah yang lebih besar karena dari skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan
akses ke sumber pendanaan. Jumlah utang yang lebih besar dari pada aset berarti perusahaan
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berada pada resiko tidak dapat melunasi kewajibannya dengan aset yang dimiliki pada saat
likuiditas. Hal ini sesuai dengan Horngren (1998:698) yang menyatakan investor dan kreditor akan
mencari perseroan yang nilai sahamnya diperkirakan terus mengalami peningkatan dan
menguntungkan yang dapat membayar kewajibannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap price to book value ratio. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian Putu Indah Purnama Sari dan Nyoman Abundanti, (2013) yang
menyimpulkan bahwa debt to asset ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap price to book
value.
Berdasarkan hasil pengujian regresi diperoleh nilai koefisien regresi debt to equity ratio
sebesar 0,599. Nilai ini menunjukkan bahwa jika terjadi penambahan 1 pada debt to equity ratio
maka akan menyebabkan peningkatan price to book value ratio sebesar 0,599. Berdasarkan uji t
diperoleh thasil sebesar 0,609 dengan signifikansi 0.545 dimana 0.545>0.05 berarti hasil tidak
signifikan. Sedangkan nilai ttabel 2,004 maka thasil < tabel atau 0,609<2,004 yang berarti bahwa Ho
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara debt to asset ratio
terhadap price to book value ratio.
Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa debt to equity ratio tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap price to book value ratio. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi
mengindikasikan bahwa perusahaan berada pada resiko keuangan yang tinggi pula dimana
perusahaan mempunyai resiko tidak dapat membayar kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.
Namun demikian pasar tidak hanya melihat besarnya utang perusahaan tetapi lebih melihat
bagaimana perusahaan menggunakan dana tersebut dengan efektif dan efisien. Hasil penelitian ini
didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nyoman Wedana Adi Putra (2013) dan
Elya Hertanti (2013) yang menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap
price to book value.
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan
perusahaan sebesar 0,650. Nilai ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan 1 pada
pertumbuhan penjualan perusahaan maka akan meningkatkan price to book value ratio sebesar
0,650. Berdasarkan uji t diperoleh thasil sebesar 0,691 dengan signifikansi 0,493 dimana 0,493 >
0,05 artinya hasil tidak signifikan. Sedangkan nilai ttabel sebesar 2,004 maka thasil < tabel atau 0,691
< 2,004 yang berarti Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan
antara pertumbuhan penjualan perusahaan terhadap price to book value ratio. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawar Sharon, dkk (2015) yang menyatakan bahwa
pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan memiliki hubungan yang
positif terhadap price to book value ratio, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kenaikan price to book value ratio.
Berdasarkan pengujian diperoleh nilai r 0.438 sehingga kontribusi yang diberikan oleh
ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat diperoleh R 2 sebesar 19,20 % sedangkan sisanya
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sebesar 80,80 % dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan
menggunakan uji F menghasilkan nilai Fhitung sebesar 4,196 dengan nilai signifikansi 0,010 dimana
0,010<0,05 artinya hasil signifikan. Sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,78 artinya Fhitung > Ftabel maka
Ho ditolak. Hal ini berarti secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara debt to asset ratio,
debt to equity ratio dan pertumbuhan penjualan perusahaan terhadap price to book value ratio.
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mawar
Sharon, dkk (2015) yang menganalisa pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, ROA dan
struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value.
Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dicapai melalui terlaksananya fungsi
manajemen berupa pemilihan struktur modal yang tepat agar mampu memaksimalkan operasi dan
revenue sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan harga saham di
atas nilai buku perusahaan.
Kesimpulan
1. Debt to asset ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap price to book value ratio .
2. Debt to equity ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap price to book value
ratio
3. Pertumbuhan penjualan perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap price
to book value ratio.
4. Debt to asset ratio, debt to equity ratio dan pertumbuhan penjualan perusahaan secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap price to book value ratio. Hal ini menunjukkan
bahwa peningkatan nilai debt to asset ratio, debt to equity ratio dan pertumbuhan penjualan
secara bersama – sama akan menyebabkan peningkatan price to book value ratio.
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