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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara signifikan pengaruh

kinerja keuangan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan telekomunikasi
yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari website idx. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan
telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2011-2016. Dalam kurun waktu
tersebut dan berdasarkan data yang diperoleh dari website idx bahwa populasi
dalam penelitian ini terdapat empat perusahaan. Pengambilan sampel dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh yaitu
pengambilan sampel yang tidak berubah.

5.1.1 EvaluasiMeasurement (Outer) Model
5.1.1.1 Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor di atas
0,50 terhadap konstruk yang dituju. Output SmartPLS untuk loading factor
memberikan hasil sebagai berikut:

Gambar 5.1
Nilai Loading Factor Original
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Tabel 5.1
Result For Outer Loading

Kebijakan
Dividen

Likuiditas
Nilai

Perusahaan
Profitabilitas Solvabilitas

CASH
RATIO

0.986240

CR 0.986976

DAR 0.987035

DER 0.989491

DPR 1.000000

PBV 0.996355

PER -0.279229

ROE 0.988060

ROI 0.984741

Berdasarkan Outer Loading diatas, maka indikator dari variabel nilai
perusahaan yaitu PER dikeluarkan dari model karena memiliki nilai loading
-0.279 kurang dari 0.50 dan dilakukan uji kembali untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik. Berikut hasil Outer Loading setelah terjadi dropping pada
salah satu indikator dalam variabel :

Gambar 5.2
Nilai Loading Droping Finish



47

Tabel 5.2
Result For Outer Loading Dropping

Kebijakan
Dividen

Likuiditas
Nilai

Perusahaan
Profitabilitas Solvabilitas

CASH
RATIO

0.986305

CR 0.986912

DAR 0.987096

DER 0.989436

DPR 1.000000

PBV 1.000000

ROE 0.987949

ROI 0.984865

Tabel di atas menunjukkan bahwa loading factor memberikan nilai di atas
nilai yang disarankan yaitu sebesar 0,5. Berarti indikator yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi Convergent Validity.
Discriminant Validity indikator reflektif dapat dilihat pada Cross-Loading
antara indikator dengan konstruknya dengan menggunakan PLS Algorithm
report pilih Dicriminant Validity lalu cross loading berikut ini output smartPLS.

Tabel 5.3
Discriminant Validity Cross-Loading

Kebijakan
Dividen

Likuiditas
Nilai

Perusahaan
Profitabilitas Solvabilitas

CASH
RATIO

0.177446 0.986305 0.371118 0.656626 -0.638230

CR 0.102894 0.986912 0.407770 0.735318 -0.720900

DAR 0.023504 -0.756382 -0.317091 -0.793593 0.987096

DER 0.118439 -0.613158 -0.329302 -0.783011 0.989436

DPR 1.000000 0.141646 -0.462036 -0.192924 0.074197

PBV -0.462036 0.394938 1.000000 0.618385 -0.327322
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ROE -0.220357 0.628177 0.636250 0.987949 -0.745106

ROI -0.156680 0.772656 0.580675 0.984865 -0.833024

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor tertinggi
kepada Variabel yang dituju dibandingkan loading factor kepada variabel lain.
Tabel di atas menunjukkan bahwa loading factor untuk variabel profitabilitas
dengan indikatornya lebih tinggi dari indikator yang ada pada variabel yang lain.
Dengan demikian, kontak laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih
baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. Metode lain untuk
melihat discriminant validity adalah dengan melihat nilai square root of
average variance extracted (AVE). Nilai yang disarankan adalah di atas 0,5.
Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini:

Tabel 5.4
Average Variance Extracted (AVE)

AVE

Kebijakan Dividen 1.000000

Likuiditas 0.973396

Nilai Perusahaan 1.000000

Profitabilitas 0.973001

Solvabilitas 0.976672

Tabel di atas memberikan nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas
0.5 untuk semua variabel yang terdapat pada model penelitian.

5.1.1.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Composite Reliability dari

blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil Composite Reliability akan
menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0.7. Berikut adalah nilai
Composite Reliability pada output:
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Tabel 5.5
Composite Reliability

Composite Reliability

Kebijakan Dividen 1.000000

Likuiditas 0.986519

Nilai Perusahaan 1.000000

Profitabilitas 0.986316

Solvabilitas 0.988198

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua
Variabel di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua variabel pada model yang
diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity.

Uji reliabilitas juga bisa diperkuat dengan Cronbach’s Alpha di mana Nilai
yang disarankan adalah di atas 0,5 dan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Cronbach’s Alpha untuk semua kontruk berada di atas 0,5. Berikut output
SmartPLS Versi 2.0:

Tabel 5.6
Cronbach’s Alpha

Cronbachs Alpha

Kebijakan Dividen 1.000000

Likuiditas 0.972673

Nilai Perusahaan 1.000000

Profitabilitas 0.972341

Solvabilitas 0.976173
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5.2 Uji Hipotesis
5.2.1 Pengujian Model Struktural (InnerModel)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria Outer Model,
berikutnya dilakukan pengujian model structural (Inner model). Berikut
adalah nilai R-Square pada konstruk:

Tabel 5.7
R-Square

R Square

Kebijakan Dividen 0.191332

Likuiditas

Nilai Perusahaan 0.581261

Profitabilitas

Solvabilitas

R Square (R2) sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur
kebaikan suai (goodness of fit) dari persamaan regresi; yaitu memberikan proporsi
atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel
bebas. Nilai R2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik
kalau R2 semakin mendekati 1. Tabel R2 di atas memberikan nilai 0.191 untuk
variabel kebijakan dividen yang berarti bahwa likuiditas, protabilitas dan
solvabilitas mampu menjelaskan kebijakan dividen sebesar 19.1 % dan sisanya
80.9% tidak dijelaskan dalam penelitian ini dan nilai 0.581 untuk variabel nilai
perusahaan yang berarti bahwa likuiditas, protabilitas dan solvabilitas serta
kebijakan dividen mampu menjelaskan nilai perusahaan sebesar 58.1 % dan
sisanya 41.9% tidak dijelaskan dalam penelitian ini

Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan melihat signifikasi pengaruh antar
variable dengan melihat koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic. Pada
PLS2.0 hal tersebut dilakukan dengan melihat Algorithm Boostrapping report,
berikut hasilnya :
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Gambar 5.3
Algorithm Boostrapping report

Tabel 5.8
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) :

Original
Sample
(O)

Sample
Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error

(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

Keterangan

Kebijakan
Dividen ->

Nilai
Perusahaan

-
0.389812

-
0.381615

0.036801 0.036801 10.592455
Berpengaruh
Signifikan

Likuiditas ->
Kebijakan
Dividen

0.546413 0.538969 0.114982 0.114982 4.752185
Berpengaruh
Signifikan

Likuiditas ->
Nilai

Perusahaan
0.247893 0.252296 0.049496 0.049496 5.008334

Berpengaruh
Signifikan

Profitabilitas
->

Kebijakan
Dividen

-
0.601699

-
0.594113

0.057392 0.057392 10.483972
Berpengaruh
Signifikan
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Original
Sample
(O)

Sample
Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error

(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

Keterangan

Profitabilitas
-> Nilai

Perusahaan
0.731700 0.731928 0.055906 0.055906 13.087973

Berpengaruh
Signifikan

Solvabilitas -
> Kebijakan
Dividen

-
0.028946

-
0.026741

0.107466 0.107466 0.269352
Berpengaruh

Tidak
Signifikan

Solvabilitas -
> Nilai

Perusahaan
0.455883 0.453804 0.071536 0.071536 6.372736

Berpengaruh
Signifikan

Path Coefficient menunjukkan signifikasi hubungan antar variabel dalam
penelitian. Dengan demikian memberikan hasil sebagai berikut :

H1 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen

Likuiditas terhadap kebijakan dividen adalah berpengaruh signifikan dengan T-
statistik sebesar 4.752185 > 1,96. Nilai original sample estimate adalah positif
yaitu sebesar 0.546413 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara likuiditas
terhadap kebijakan dividen adalah searah. Berdasarkan olah data menggunakan
PLS 2.0 memberikan jawaban bahwa hipotesis 1 (H1) diterima.

H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen

Profitabilitas terhadap kebijakan dividen adalah berpengaruh signifikan dengan T-
statistik sebesar 10.483972 > 1,96. Nilai original sample estimate adalah negatif
yaitu sebesar -0.601699 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara
profitabilitas terhadap kebijakan dividen adalah searah. Berdasarkan olah data
menggunakan PLS 2.0 memberikan jawaban bahwa hipotesis 2 (H2) diterima.

H3 : Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen

Solvabilitas terhadap kebijakan dividen adalah berpengaruh tidak signifikan
dengan T-statistik sebesar 0.269352 < 1,96. Nilai original sample estimate adalah
negatif yaitu sebesar -0.028946 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara
solvabilitas terhadap kebijakan dividen adalah berlawanan arah. Berdasarkan olah
data menggunakan PLS 2.0 memberikan jawaban bahwa hipotesis 3 (H3) ditolak.
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H4 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

Likuiditas terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan dengan T-
statistik sebesar 5.008334 > 1,96. Nilai original sample estimate adalah positif
yaitu sebesar 0.247893 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara likuiditas
terhadap nilai perusahaan adalah searah. Berdasarkan olah data menggunakan PLS
2.0 memberikan jawaban bahwa hipotesis 4 (H4) diterima.

H5 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

Profitabilitas terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan dengan T-
statistik sebesar 13.087973 > 1,96. Nilai original sample estimate adalah positif
yaitu sebesar 0.731700 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara
profitabilitas terhadap nilai perusahaan adalah searah. Berdasarkan olah data
menggunakan PLS 2.0 memberikan jawaban bahwa hipotesis 5 (H5) diterima.

H6 : Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

Solvabilitas terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan dengan T-
statistik sebesar 6.372736 > 1,96. Nilai original sample estimate adalah positif
yaitu sebesar 0.455883 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara
solvabilitas terhadap nilai perusahaan adalah searah. Berdasarkan olah data
menggunakan PLS 2.0 memberikan jawaban bahwa hipotesis 6 (H6) diterima.

H7 : kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
Kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan dengan
T-statistik sebesar 10.592455 > 1,96. Nilai original sample estimate adalah negatif
yaitu sebesar -0.389812 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara kebijakan
dividen terhadap nilai perusahaan adalah searah. Berdasarkan olah data
menggunakan PLS 2.0 memberikan jawaban bahwa hipotesis 7 (H7) diterima.

5.3 Pembahasan
1. Pengaruh signifikan positif antara likuiditas terhadap kebijkan

dividen
Hubungan likuiditas dengan kebijakan dividen adalah berpengaruh

signifikan positif, artinya semakin likuid perusahaan berarti semakin kecil
risiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya. Sehingga tingkat kepercayaan investor akan meningkat dan ini
akan memberikan kesempatan perusahaan untuk berkembang sehingga
dapat meningkatkan harga dan jumlah saham perusahaan. Suatu
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perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya
harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban
finansialnya pada saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar
yang tersedia. Aktiva lancar terdiri atas kas, surat-surat berharga, piutang,
dan persediaan.

Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan
rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu
perusahaan. Kasmir (2012:138) menurut Brigham dan Houston (2010:134),
mengatakan bahwa aset likuid merupakan aset yang diperdagangkan di
pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga
pasar yang berlaku, sedangkan posisi likuid suatu perusahaan berkaitan
dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek.

Hasil penelitian yang sama juga ditemukan pada penelitian Samrotun
(2015) menyatakan jika likuiditas perusahaan tinggi, maka perusahaan
mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Sehingga semakin besar
dividen yang dibagikan kepada investor.

2. Pengaruh signifikan negatif antara profitabilitas terhadap kebijakan
dividen

Hubungan profitabilitas dengan kebijakan dividen adalah berpengaruh
signifikan negatif, hal ini dapat diartikan bahwa profitabilitas yang
semakin besar mendorong pihak manajemen perusahaan untuk
menyimpannya sebagai laba ditahan atau membentuk sumber dana internal
yang akan digunakan untuk ekspansi maupun investasi perusahaan di masa
yang akan datang.

Hal tersebut menyebabkan return (pengembalian) berupa dividen
yang diperoleh pemegang saham akan tidak sesuai dengan peningkatan
profitabilitas yang diperoleh perusahaan yaitu, kecenderungan payout
dividen akan semakin rendah. Profitabilitas yang semakin besar
mendorong pihak manajemen perusahaan untuk meyimpannya sebagai
laba ditahan atau membentuk sumber dana internal yang akan digunakan
untuk ekspansi maupun investasi perusahaaan dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Sari dan Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa
profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan
dividen perusahaan.

3. Tidak ada pengaruh signifikan antara solvabilitas terhadap kebijakan
dividen
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Hubungan antara solvabilitas dengan kebijakan dividen adalah tidak
signifikan, artinya seberapun besar aktiva yang di biayai oleh hutang tidak
akan ada pengaruhnya dengan kebijakan dividen. Perusahaan akan tetap
memenuhi kewajibannya dalam membayar dividen. Hal ini menunjukkan
kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban-kewajibannya
semakin tinggi maka kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen
akan rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Roby Aditya
Dewantara (2014) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan dividen.

4. Pengaruh signifikan positif antara likuiditas terhadap nilai
perusahaan

Hubungan likuiditas dengan nilai perusahaan adalah berpengaruh
signifikan positif, artinya semakin tinggi likuiditas perusahaan maka nilai
perusahaan akan semakin tinggi dan semakin rendah likuiditas maka nilai
perusahaan akan rendah. Kemampuan kas yang tinggi akan berdampak
positif terhadap nilai perusahaan. Likuiditas menentukan sejauh mana
kemampuan perusahaan merelisasikan non kas menjadi kas.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2012) bahwa,
likuiditas adalah suatu aktiva yang dapat diubah dalam ukuran satuan
moneter untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang paling lancar
karena dapat diterima secara luas sebagai media pertukaran. Likuiditas
perusahaan dianggap baik apabila perusahaan mampu memenuhi
kewajiban jangka pendeknya tepat waktu karena banyaknya dana yang
tersedia bagi perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan
investasinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh
Prisiliarompas dan Rustam (2013) dan Fadli (2015) yang menyatakan
bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

5. Pengaruh signifikan positif antara profitabilitas terhadap nilai
perusahaan

Hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan adalah berpengaruh
signifikan positif, artinya apabila profitabilitas semakin meningkat maka
nilai perusahaan tersebut juga akan meningkat. Profitabilitas yang tinggi
mencerminkan prospek masa depan perusahaan yang bagus sehingga
investor tertarik untuk berinvestasi yang nantinya akan menaikkan harga
saham perusahaan sehingga menaikkan nilai perusahaan.
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Profitabilitas menunjukkan tingkat keuntungan yang mampu diraih
oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Perusahaan yang
profitabilitasnya tinggi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan,
karena perusahaan semakin baik dalam membayarkan return kepada
pemegang saham.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh
Marangu dan Ambrose (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin
tinggi nilai profit yang didapat maka akan semakin tinggi nilai perusahaan.
Karena profit yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan
yang baik.

6. Pengaruh signifikan positif antara solvabilitas terhadap nilai
perusahaan

Hubungan solvabilitas dengan nilai perusahaan adalah berpengaruh
signifikan positif, artinya perusahaan yang tidak solvabel adalah
perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya.
(Fahmi, 2014 :116). Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula
nilai perusahaan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan
mampu dalam melunasi hutang-hutang jangka panjangnya sehingga dapat
dikatakan bahwa perusahaan Telekomunikasi sudah melakukan kinerja
terbaiknya untuk menciptakan nilai perusahaan yang baik pula.

Apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan asset yang tinggi
namun risiko leveragenya juga tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk
berinvestasi pada perusahaan tersebut sehingga akan berdampak pada nilai
perusahaan. Solvabilitas yang besar dapat mempermudah perusahaan
dalam menyusun nilai perusahaannya. Dimana nilai perusahaan adalah
suatu perbandingan antara banyaknya modal hutang dan modal ekuitas
yang digunakan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan
(Santoso, 2013).

Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Ria Yunita (2015)
yang menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan positif
terhadap nilai perusahaan.

7. Pengaruh signifikan negatif antara kebijakan dividen terhadap nilai
perusahaan
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Hubungan kebijakan dividen dengan nilai perusahaan adalah
berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, artinya apabila
mempunyai DPR yang tinggi belum tentu akan memberikan dividen yang
besar, karena kemungkinan perusahaan akan menggunakan hasil labanya
yang akan digunakan sebagai tambahan modal untuk memutar kegiatan
perusahaan.

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang menentukan berapa
banyak keuntungan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dan
berapa banyak yang ditanamkan kembali di perusahaan untuk menambah
modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan dividen merupakan keputuan dari
manajemen perusahaan apakah keuntungan perusahaan akan dibagikan
kepada pemegang saham atau akan ditahan sebagai laba ditahan guna
meningkatkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen dalam penelitian ini
diukur dengan dividend payout ratio (DPR).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu
Rakhimsyah dan Gunawan (2011) yang menyimpilkan bahwa kebijakan
dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

BAB VI
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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai penelitian yang
berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai
Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2016, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Likuiditas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan
dividen (Z), artinya semakin likuid perusahaan berarti semakin kecil risiko
kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Sehingga tingkat kepercayaan investor akan meningkat dan semakin besar
dividen yang dibagikan kepada investor.

2. Profitabilitas (X2) berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan
dividen (Z). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
profitabilitas perusahaan, maka kebijakan dividen akan semakin rendah
karena perusahaan menginginkan peningkatan laba yang dimiliki
perusahaan dialokasikan sebagai laba ditahan guna melakukan ekspansi
perusahaan maupun investasi.

3. Solvabilitas (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen
(X4), artinya seberapun besar aktiva yang di biayai oleh hutang tidak akan
ada pengaruhnya dengan kebijakan dividen. Perusahaan akan tetap
memenuhi kewajibannya dalam membayar dividen.

4. Likuiditas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan (Y) artinya apabila likuiditas meningkat maka nilai perusahaan
juga meningkat. Hal ini membuktikan investor akan tertarik pada
perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang baik.

5. Profitabilitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan (Y). Apabila profitabilitas meningkat maka nilai perusahaan
juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa investor tertarik pada
perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik.

6. Solvabilitas (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan (Y). Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula nilai
perusahaan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan
mampu dalam melunasi hutang-hutang jangka panjangnya sehingga dapat
dikatakan bahwa perusahaan Telekomunikasi sudah melakukan kinerja
terbaiknya untuk menciptakan nilai perusahaan yang baik pula.
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7. Kebijakan dividen (Z) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan (Y), artinya apabila mempunyai DPR yang tinggi belum tentu
akan memberikan dividen yang besar, karena kemungkinan perusahaan
akan menggunakan hasil labanya yang akan digunakan sebagai tambahan
modal untuk memutar kegiatan perusahaan.

6.2 Implikasi

Terdapat hubungan solvabilitas perusahaan telekomunukasi yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, jadi seberapun besar aktiva
yang di biayai oleh hutang tidak akan ada pengaruhnya dengan kebijakan
dividen. Perusahaan akan tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar
dividen. Hal ini dapat dijadikan bahan petimbangan bagi para investor dalam
berinvestasi.

6.3 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu
sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan
penelitian ini, hendaknya menambah indikator dan variabel lain yang
diduga mempengaruhi nilai perusahaan dan meneliti objek penelitian yang
berbeda dengan penelitian ini.

2. Bagi perusahaan diharapkan bisa lebih meningkatkan pengungkapan
kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab kinerja keuangan
perusahaan dan kebijakan dividen untuk lebih meningkatkan nilai
perusahaan.
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