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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum dan Data Deskriptif Obyek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-

perusahaan manufaktur selama periode tahun 2015 yang diklasifikasikan dalam 

semua kategori perusahaan yaitu perusahaan yang Sehat, perusahaan yang 

memerlukan Perhatian Khusus dan perusahaan yang mengalami Financial 

Distresssesuai zona diskriminan pada perusahaan manufaktur sesuai dengan teori Z-

score Altman (Altman, 2000). Diperoleh 85 perusahaan sample yang datanya diolah 

dengan kondisi 19 perusahaan Sehat, 39 perusahaan perlu Perhatian Khusus dan 27 

perusahaan mengalami Financial Distress.  
 

4.1.2 Data Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk pooled cross sectional. 

Penelitian dilakukan untuk tahun 2015 dengan sampel sebanyak 85 perusahaan 

manufaktur sebagai data observasi. 

Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalahDebt Ratio, 

sedangkan variabel endogen adalahReturn on Assets, Financial Distress dan Market 

Value of Equity. Data untuk variabel diperoleh dari www.idx.co.iddan diolah 

berdasarkan laporan keuangan tahunan yang diperoleh dariBEI. 

Statistik deskriptif meliputi: jumlah data (N), rata-rata sampel (mean), nilai 

maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi (δ) untuk masing-masing variabel, 

seperti terlihat pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1 
Deskripsi Variabel Penelitian Observasi (n=85) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Debt Ratio 85 .08 1.00 .4772 .19838 

Return on Assets 85 -.13 .16 .0205 .05430 

Financial Distress 85 -4.92 -.26 -1.9862 1.14413 

Market Value of Equity 85 -1.17 3.55 .9630 .86620 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Debt Ratio 85 .08 1.00 .4772 .19838 

Return on Assets 85 -.13 .16 .0205 .05430 

Financial Distress 85 -4.92 -.26 -1.9862 1.14413 

Market Value of Equity 85 -1.17 3.55 .9630 .86620 

Valid N (listwise) 85     

Sumber: Data penelitian yang  diolah menggunakan SPSS 16 
 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.1, terdapat 85 perusahaan 

sebagai sample, meanFD selama periode pengamatan (2015) sebesar -1,9862 

dengan δ sebesar 1,14413; dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai δ 

<mean FD, hal ini menunjukkan bahwa variabel FD mengindikasikan hasil yang 

baik, karena δ yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut lebih 

kecil dari mean. Hasil yang sama atas kedua variabel lainnya yaitu DR (mean 

sebesar 0,4772 dengan δ = 0,19838) dan MVE (mean sebesar 0,9630 dengan δ = 

0,86620). Kecuali pada hasil variable ROA yang menunjukkan nilai mean sebesar 

0,0205 dengan δ sebesar 0,05430 karena mean lebih kecil dari δ berarti variable 

ROA mengindikasikan hasil yang kurang baik. 

 

4.2. Tehnik Analisis Data 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1.1 Uji Normalitas Data 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal 

atau tidak yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data masing-masing variabelnya normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov–

Smirnov yang dilakukan terhadap data residual model regresi. Adapun pengujian 

total sampel data disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas (data setelah tanpa outliner)(n=85) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Debt Ratio 

Return on 

Assets 

Financial 

Distress 

Market Value 

of Equity 

N 85 85 85 85 

Normal Parametersa Mean .4772 .0205 -1.9862 .9630 

Std. Deviation .19838 .05430 1.14413 .86620 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .056 .098 .107 .170 

Positive .056 .082 .066 .170 

Negative -.049 -.098 -.107 -.131 

Kolmogorov-Smirnov Z .520 .905 .989 1.570 

Asymp. Sig. (2-tailed) .949 .386 .282 .014 

a. Test distribution is Normal.     

Sumber: Data penelitian yang  diolah menggunakan SPSS 16 
 

Hasil pengujian normalitas pada Tabel 4.2 dengan tidak mengikutsertakan 

outlier penelitian menunjukkan bahwa semua variabel mencapai normal yang 

ditunjukkan dengan nilai sig Z (Asymp. Sig. (2-tailed)) > 0,05 pada observasi 

sebanyak 85 buah. Variabel DR (0,949 > 0,05), FD (0,282 > 0,05), ROA (0,386 

> 0,05), dan MVE (0,014 < 0,05). 

 

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas 

Pada regresi linear berganda, untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

interkorelasi antara variable bebas, perlu dilakukan pengujian multikolinearitas. 

Hasil pengujian terdapat pada Tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas (data setelah tanpa outliner)(n=85) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -.657 .417  -1.576 .119   

Debt Ratio 1.187 .508 .272 2.336 .022 .612 1.634 

Return on Assets -.255 2.204 -.016 -.116 .908 .434 2.305 

Financial Distress -.533 .124 -.704 -4.311 .000 .311 3.220 

a. Dependent Variable: Market Value of 

Equity 

     

Sumber: Data penelitian yang  diolah menggunakan SPSS 16 
Dari Table 4.3 menunjukkan bahwa nilai Tolerance semuanya lebih besar 

dari 0,1 dan nilai VIF semuanya kurang dari 10, sehingga interkorelasi variable 

bebas menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

4.2.2 Pengujian Hipotesis 

4.2.2.1 Analisis Jalur 

Analisis jalur ini menganalisis pengaruh DR terhadap ROA dan FD serta 

implikasinya pada MVE. Dari perhitungan program Lisrel 9.30 maka dapat 

digambarkan diagram jalur sebagai berikut (Gambar 4.1): 

Estimasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square = 0.00, df = 0, P-value = 1.00000, RMSEA = 0.000 

Gambar 4.1 Diagram Jalur Estimasi 
 

DR 

FD 

ROA 

MVE 

1,187 

0,407 
0,039 

0,003 

2,338 

-12,862 
-0,255 

0,504 

-0,084 
-0,533 
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Uji-T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square = 0.00, df = 0, P-value = 1.00000, RMSEA = 0.000 

Gambar 4.2 Diagram Jalur Uji-t 

 
a. Analisis Korelasi 

Korelasi antara DR, ROA, FDdan MVEdisajikan pada Tabel 4.4: 
Tabel 4.4 
Correlation Matrix of Y and X            
 X3 X2 Y X1 
X3 1.000    
X2 0.735 1.000   
Y 0.531 0.418 1.000  
X1 -0.593 -0.308 -0.141 1.000 
Sumber: hasil output lisrel 9.30 
 

Untuk menafsirkan angka tersebut digunakan kriteria sebagai berikut:  

0-0,25 : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada) 

>0,25-0,5 : Korelasi cukup kuat 

>0,5-0,75 : Korelasi kuat 

>0,75–1 : Korelasi sangat kuat 

Korelasi masing-masing hubungan variable, sbb: 

a. Korelasi antara DR terhadap ROA 

DR 

FD 

ROA 

MVE 

2,393 

6,519 

6,519 

6,519 

6,380 

-9,608 

-0,119 

6,519 

-2,986 
-4,416 
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Dari perhitungan diperoleh angka korelasi antara DR terhadap ROA 

sebesar -0,308 yang berarti mempunyai hubungan Cukup Kuat dan 

Berbanding Terbalik. 

b. Korelasi antara DR terhadap FD 

Dari perhitungan diperoleh angka korelasi antara DR terhadap FD 

sebesar -0,593 yang berarti mempunyai hubungan Kuat dan Berbanding 

Terbalik. 

c. Korelasi antara DR terhadap MVE 

Dari perhitungan diperoleh angka korelasi antara DR terhadap MVE 

sebesar -0,141 yang berarti mempunyai hubungan Sangat Lemah dan 

Berbanding Terbalik. 

d. Korelasi antara ROA terhadap FD 

Dari perhitungan diperoleh angka korelasi antara ROA terhadap FD 

sebesar -0,735 yang berarti mempunyai hubungan Kuat dan Berbanding Lurus. 

e. Korelasi antara ROA terhadap MVE 

Dari perhitungan diperoleh angka korelasi antara ROA terhadap MVE 

sebesar 0,418 yang berarti mempunyai hubungan Cukup Kuat dan Berbanding 

Lurus. 

f. Korelasi antara FD terhadap MVE 

Dari perhitungan diperoleh angka korelasi antara FD terhadap MVE 

sebesar 0,531 yang berarti mempunyai hubungan Kuat dan Berbanding Lurus. 

 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Berikut hasil uji koefisien determinasi dengan R² dengan menggunakan 

program lisrel. 
Tabel 4.5 
Structural Equations 

 

 

 

 
Sumber: hasil output lisrel 9.30 

Untuk melihat pengaruh DR, ROA dan FD secara simultan terhadap MVE, 

kita dapat melihat hasil perhitungan Table 4.5 khusunya angka R Square. 

1. ROA =  -0.0843*DR, Errorvar.= 0.00267, R² = 0.0950 

2. FD = -12.862*ROA+ 2.338*DR, Errorvar.= 0.407, R² = 0.689 

3. MVE = -0.533*FD - 0.255*ROA + 1.187*DR, Errorvar.= 0.504, R² = 0.329 
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Hasil pertama, menunjukkan besarnya R Square (R²) yaitu sebesar 0.0950. 

Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel DR terhadap 

ROA. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh variabel DR terhadap 

ROA adalah 0,0950. Dengan kata lain variabilitas ROA yang dapat diterangkan 

dengan menggunakan variabel DR adalah sebesar 9,5%. Sedangkan sisanya 

sebesar 80,5% dijelaskan oleh variable lainnya selain dalam penelitian ini. 

Hasil kedua, menunjukkan besarnya R Square (R²) yaitu sebesar 0.689. 

Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel DR dan 

ROA secara simultan terhadapFD. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa 

pengaruh variabel DR dan ROA terhadap FD secara simultan adalah 0,689. 

Dengan kata lain variabilitas FD yang dapat diterangkan dengan menggunakan 

variabel DR dan ROA adalah sebesar 68,9%. Sedangkan sisanya sebesar 31,1% 

dijelaskan oleh variable lainnya selain dalam penelitian ini. 

Hasil ketiga, menunjukkan besarnya R Square (  adalah 0,329 angka 

tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh DR, ROA dan FD secara 

simultan terhadap MVE adalah 0,329. Dengan kata lain, variabilitasMVE yang 

diterangkan dengan menggunakan DR, ROA dan FD terhadap MVEadalah 

sebesar 32,9%. Sedangkan sisanya sebesar 67,1% dijelaskan oleh variable lainnya 

selain dalam penelitian ini. 

 

c. Uji Signifikansi Koefisien Pengaruh (Uji-t) 

Menurut Haryono dan Wardoyo (2012) Uji Signifikansi untuk menguji 

apakah nilai estimasi indikator (first order) atau indikator dan dimensi (second 

order) benar-benar mengukur secara empiris variabel laten yang diuji, dilakukan 

uji signifikansi parameter terhadap variabel laten. Dengan kata lain, uji pada 

tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah indikator atau dimensi benar-benar 

dapat mengukur atau merefleksikan variabel laten yang diuji. Jika hasilnya nilai p 

< 0,05 atau C.R. > 1,967 (C.R. = ) maka indikator atau dimensi dinyatakan 

signifikan. 
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Tabel 4.6 
Hasil uji signifikansi pengaruh 

Path Pengaruh t-hit > 1,96 Kesimpulan 

Langsung Tidak 

Langsung 

DR→ROA -0,0843 - -2,986 Signifikan 

DR→FD 2,338 - 6,380 Signifikan 

ROA→FD -12,862 - -9,608 Signifikan 

DR→MVE 1,187 - 2,393 Signifikan 

ROA→MVE -0,255 - -0,119 Tidak Signifikan 

FD→MVE -0,533 - -4,416 Signifikan 

DR→FD - 1,085 28,689 Signifikan 

DR→MVE - -1,803 -154,512 Signifikan 

ROA→MVE - 6,857 42,429 Signifikan 
Sumber: hasil output lisrel 9.30 

a) Pengaruh DR secara langsung terhadap ROA 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa DR berpengaruh secara langsung terhadap 

ROA. Dari Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien estimasi diperoleh sebesar -0,0843 

yang artinya semakin tinggi DR akan semakin rendah ROA secara langsung dan 

sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis teori yang diajukan terbukti 

dengan nilai statistik sebesar -2,986> t-table 1,96 yang artinya Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung dari DR 

terhadap ROA secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martono (2004) dan Ahsanti (2016). 

b) Pengaruh DR secara langsung terhadap FD 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa DR berpengaruh secara langsung terhadap FD. 

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien estimasi diperoleh sebesar 2,338 yang 

artinya semakin tinggi DR akan semakin tinggi jugaFD secara langsung dan 

sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis teori yang diajukan terbukti 

dengan nilai statistik sebesar 6,380 > t-table 1,96 yang artinya Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung dari DR 

terhadap FD secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mas’ud dan Srengga (2012). 

c) Pengaruh ROA secara langsung terhadap FD 
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Hipotesis 3 menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara langsung terhadap FD. 

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien estimasi diperoleh sebesar -12,862 yang 

artinya semakin tinggi ROAmaka semakin rendahFD secara langsung dan 

sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis teori yang diajukan terbukti 

dengan nilai statistik sebesar -9,608 > t-table 1,96 yang artinya Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung dari ROA 

terhadap FD secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afandi (20). 

d) Pengaruh DR secara langsung terhadap MVE 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa DR berpengaruh secara langsung terhadap MVE. 

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien estimasi diperoleh sebesar 1,187 yang 

artinya semakin tinggi DR akan semakin tinggi jugaMVE secara langsung dan 

sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis teori yang diajukan terbukti 

dengan nilai statistik sebesar 2,393 > t-table 1,96 yang artinya Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung dari DR 

terhadap MVE secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

sebelumnya oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007) dan Sari & Abundandi (2014), 

namun bertentangan dengan hasil dari penelitian oleh Rustendi dan Jimmi 

(2008). 

e) Pengaruh ROAsecara langsung terhadap MVE 

Hipotesis 5 menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara langsung terhadap 

MVE. Dari Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien estimasi diperoleh sebesar -0,255 

yang artinya semakin tinggi ROA akan semakin rendah MVE secara langsung 

dan sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis teori yang diajukan 

terbukti dengan nilai statistik sebesar -0,119 < t-table 1,96 yang artinya H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwaterdapat pengaruh secara langsung 

dari ROA terhadap MVE namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Carningsih 

(2009), namun hasil penelitian Sri Setyaningsih dan Pancawati Hardiningsih 

(2011), Ulupui (2007), Barakat (2014) dan Makaryawati (2002) menghasilkan 

penelitian ada pengaruh yang positif dan signifikan. 

f) Pengaruh FD secara langsung terhadap MVE 

Hipotesis 6 menyatakan bahwa FD berpengaruh secara langsung terhadap MVE. 



48 
 

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien estimasi diperoleh sebesar -0,533 yang 

artinya semakin tinggi FD akan semakin rendahMVE secara langsung dan 

sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis teori yang diajukan terbukti 

dengan nilai statistik sebesar -4,416 > t-table 1,96 yang artinya Ha diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung dari FD 

terhadap MVE secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ailando (2011) dan Steven (2011). 

g) Pengaruh DR secara tidak langsung terhadap FD 

Hipotesis 7 menyatakan bahwa berpengaruh secara tidak langsung DR 

terhadapFD. Dari Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien estimasi diperoleh sebesar 

1,085 yang artinya semakin tinggi DR akan semakin tinggi jugaFD secara tidak 

langsung dan sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis teori yang 

diajukan dengan nilai statistik sebesar 28,689> t-table 1,96 yang artinya Ha 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara tidak 

langsung positif dari DR terhadap FD secara signifikan. 

h) Pengaruh DR secara tidak langsung terhadap MVE 

Hipotesis 8 menyatakan bahwa berpengaruh secara tidak langsung DR 

terhadapMVE. Dari Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien estimasi diperoleh sebesar -

1,803 yang artinya semakin tinggi DR akan semakin menurunkan MVE secara 

tidak langsung dan sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis teori 

yang diajukan dengan nilai statistik sebesar -154,512> t-table 1,96 yang artinya 

Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara tidak 

langsung negatif dari DR terhadap MVE secara signifikan. 

i) Pengaruh ROA secara tidak langsung terhadap MVE 

Hipotesis 9 menyatakan bahwa berpengaruh secara tidak langsung ROA 

terhadapMVE. Dari Tabel 4.6 dapat dilihat koefisien estimasi diperoleh sebesar 

6,857 yang artinya semakin tinggi ROA akan semakin menaikkan MVE secara 

tidak langsung dan sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis teori 

yang diajukan dengan nilai statistik sebesar 42,429> t-table 1,96 yang artinya Ha 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara tidak 

langsung positif dari ROAterhadap MVE secara signifikan. 
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d. Menentukan Faktor Residual 

Tabel 4.7 
Structural Equations 
 

 
 
 
 
Sumber: hasil output lisrel 9.30 

Berdasarkan koefisien determinasinya, dapat diidentifikasikan factor 

residual atau error variance, yaitu besarnya pengaruh variable lain yang tidak 

diteliti (  terhadap variable endogenus sebagaimana dinyatakan dalam 

persamaan struktural. 

Hasil persamaan struktural pertama, menunjukkan besarnya error variance 

yaitu sebesar 0.00267. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya 

pengaruh variabel lain yang tidak dipakai dalam penelitian ini terhadap variabel 

endogen yaitu ROA. Dengan kata lain besarnya pengaruh variabel lain yang tidak 

dipakai dalam penelitian ini adalah 0,267%. 

Hasil persamaan struktural kedua, menunjukkan besarnya error variance 

adalah 0,407 angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel 

lain yang tidak dipakai dalam penelitian ini terhadap variabel endogen yaitu nilai 

FD. Dengan kata lain besarnya pengaruh variabel lain yang tidak dipakai dalam 

penelitian ini adalah 40,7%. 

Hasil persamaan struktural ketiga, menunjukkan besarnya error variance 

adalah 0,504 angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel 

lain yang tidak dipakai dalam penelitian ini terhadap variabel endogen yaitu nilai 

MVE. Dengan kata lain besarnya pengaruh variabel lain yang tidak dipakai dalam 

penelitian ini adalah 50,4%. 

 

e. Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit) 
 

Untuk mengetahui apakah model tersebut sudah sesuai atau belum, maka 

dilakukan uji kesesuaian model (goodness of fit) sebagai berikut: 

 

1. ROA =  -0.0843*DR, Errorvar.= 0.00267, R² = 0.0950 

2. FD = -12.862*ROA + 2.338*DR, Errorvar.= 0.407, R² = 0.689 

3. MVE = -0.533*FD -0.255*ROA + 1.187*DR, Errorvar.= 0.504, R² = 0.329 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Goodness of Fit 

Goodness-of-Fit  Cutt-off-Value  Hasil  Kesimpulan  
X² - Chi-square  Diharapkan kecil  0  goodness of fit  Significance  ≥ 0.05  P = 1.00  

RMSEA  ≤ 0.08  0.00  goodness of fit  
GFI  Mendekati 1  1.00  goodness of fit  
NFI  Mendekati 1  1.00  goodness of fit  
CFI  Mendekati 1  1.00  goodness of fit  

Sumber: Hasil Output Lisrel 9.30 

Pada Tabel 4.8 diatas. Hasil pengolahan untuk pengujian goodness of fit 

ditunjukkan dengan menggunakan pengujian chisquare = 0.00 dan Padalah 1 

(P>0,05).Menurut (Ghozali, 2008), nilai chi-square merupakan ukuran mengenai 

baik buruknya fit suatu model dan nilai chi-square sebesar 0 menunjukkan bahwa 

model memiliki fit yang sempurna (perfect fit). 

 

f. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Pengaruh Total 
 

Tabel 4.9 

Pengaruh analisa jalur 

Path Pengaruh Total 

Effects Langsung Tidak Langsung 

DR→ROA -0,084 - -0,084 

DR→FD 2,338 1,085 3,423 

ROA→FD -12,862 - -12,862 

DR→MVE 1,187 -1,803 -0,616 

ROA→MVE -0,255 6,857 6,602 

FD→MVE -0,533 - -0,533 
Sumber: Hasil Output Lisrel 9.30 

 

Untuk melihat besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung variabel 

DR, ROA, dan FD terhadap MVE, digunakan kolom estimate pada Tabel 4.9.  

Pengaruh langsung antara DR terhadap ROA hasil perhitungan 

estimatediperoleh sebesar -0.084, jadi pengaruh total DR terhadap ROA adalah -

0.084. 
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Pengaruh langsung antara DR terhadap FD hasil perhitungan estimate 

diperoleh sebesar 2.338, sedangkan pengaruh tidak langsung DR terhadap FD 

hasil perhitungan estimate diperoleh sebesar 1.085. Terlihat bahwa besarnya 

pengaruh langsung DR terhadap FD lebih besar daripada pengaruh tidak 

langsung, selisih besarnya pengaruh yaitu  sebesar 1,253 (2,338-1,085). 

Sedangkan pengaruh total DR terhadap FD sebesar 3.423. 

Pengaruh langsung antara ROA terhadap FD hasil perhitungan estimate 

diperoleh sebesar -12,862, jadi pengaruh total ROA terhadap FD adalah -12.862. 

Pengaruh langsung antara DR terhadap MVE hasil perhitungan estimate 

diperoleh sebesar 1,187, sedangkan pengaruh tidak langsung DR terhadap MVE 

hasil perhitungan estimate diperoleh sebesar -1,803. Hal ini berarti bahwa dengan 

adanya variable mediasi ROA dan FD menyebabkan pengaruh DR terhadap MVE 

menjadi negatif. Terlihat bahwa besarnya pengaruh langsung DR terhadap MVE 

lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, selisih besarnya pengaruh yaitu 

sebesar 0,606 (1,803-1,187). Sedangkan pengaruh total DR terhadap FD sebesar -

0,616. 

Pengaruh langsung antara ROA terhadap MVE hasil perhitungan estimate 

diperoleh sebesar -0,255 namun tidak signifikan, sedangkan pengaruh tidak 

langsung ROA terhadap MVE hasil perhitungan estimate diperoleh sebesar 6,857. 

Hal ini berarti bahwa dengan adanya variable mediasi FD menyebabkan pengaruh 

ROA terhadap MVE menjadi positif dan lebih besar. Terlihat bahwa besarnya 

pengaruh langsung ROA terhadap MVE lebih kecil daripada pengaruh tidak 

langsung, selisih besarnya pengaruh yaitu sebesar 7,112 (6,857+0,255). 

Sedangkan pengaruh total DR terhadap FD sebesar 6,602. 

Pengaruh langsung antara FD terhadap MVE hasil perhitungan estimate 

diperoleh sebesar -0.533, jadi pengaruh total FD terhadap MVE adalah -0.533. 

 

4.3 Pembahasan 

Menurut Haryono dan Wardoyo (2012) Uji Signifikansi untuk menguji apakah 

nilai estimasi indikator (first order) atau indikator dan dimensi (second order) benar-

benar mengukur secara empiris variabel laten yang diuji, dilakukan uji signifikansi 

parameter terhadap variabel laten. Dengan kata lain, uji pada tahap ini dilakukan 
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untuk mengetahui apakah indikator atau dimensi benar-benar dapat mengukur atau 

merefleksikan variabel laten yang diuji. Jika hasilnya nilai p < 0,05 atau C.R. > 

1,967 (C.R. = ) maka indikator atau dimensi dinyatakan signifikan. 

Hasil uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis awal diterima 

atau ditolak. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sbb: 
Tabel 4.10 
Hasil uji signifikansi pengaruh 

Path Pengaruh t-hit > 1,96 Kesimpulan 

Langsung Tidak 

Langsung 

DR→ROA -0,0843 - -2,986 Signifikan 

DR→FD 2,338 - 6,380 Signifikan 

ROA→FD -12,862 - -9,608 Signifikan 

DR→MVE 1,187 - 2,393 Signifikan 

ROA→MVE -0,255 - -0,119 Tidak Signifikan 

FD→MVE -0,533 - -4,416 Signifikan 

DR→FD - 1,085 28,689 Signifikan 

DR→MVE - -1,803 -154,512 Signifikan 

ROA→MVE - 6,857 42,429 Signifikan 
Sumber: hasil output lisrel 9.30 

 

H1 : Debt Ratio berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Return on Assets 

Uji hipotesis 1 adalah menguji pengaruh langsung Debt Ratio terhadap 

Return on Assets. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien jalur 

sebesar -0,0843 dan t-stat sebesar -2,986. Nilai koefisien jalur -0,0843 

bertanda negatif menunjukkan hubungan DR terhadap ROA berbanding 

terbalik, yaitu semakin tinggi DR maka ROA akan semakin turun. Nilai t-stat 

sebesar -2,986 lebih besar dan negatif dari t-tabel (1,96) artinya pengaruh 

tersebut signifikan dan negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

DR terhadap ROA adalah signifikan dan negatif. 

H2 : Debt Ratio berpengaruh signifikan dan positif terhadap Financial Distress 

Uji hipotesis 2 adalah menguji pengaruh langsung Debt Ratio terhadap 

Financial Distress. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien 

jalur sebesar 2,338 dan t-stat sebesar 6,380. Nilai koefisien jalur 2,338 
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bertanda positif menunjukkan hubungan DR terhadap FD berbanding lurus, 

yaitu semakin tinggi DR maka FD akan semakin tinggi. Nilai t-stat sebesar 

6,380 lebih besar dan positif dari t-tabel (1,96) artinya pengaruh tersebut 

signifikan dan positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh DR 

terhadap FD adalah signifikan dan positif. 

H3 : Return on Assets berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Financial 

Distress 

Uji hipotesis 3 adalah menguji pengaruh langsung Return on Assets 

terhadap Financial Distress. Berdasarkanhasil pengujian didapatkan nilai 

koefisien jalur sebesar -12,862 dan t-stat sebesar -9,608. Nilai koefisien jalur -

12,862 bertanda negatif menunjukkan hubungan ROA terhadap FD berbanding 

terbalik, yaitu semakin tinggi ROA maka FD akan semakin turun. Nilai t-stat 

sebesar -9,608 lebih besar dan negatif dari t-tabel (1,96) artinya pengaruh 

tersebut signifikan dan negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

ROA terhadap FD adalah signifikan dan negatif. 

H4 : Debt Ratio berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Market Value of Equity 

Uji hipotesis 4 adalah menguji pengaruh langsung Debt Ratio terhadap 

Market Value of Equity. Berdasarkanhasil pengujian didapatkan nilai koefisien 

jalur sebesar 1,187 dan t-stat sebesar 2,393. Nilai koefisien jalur 1,187 

bertanda positif menunjukkan hubungan DR terhadap MVE berbanding lurus, 

yaitu semakin tinggi DR maka MVE juga akan semakin tinggi. Nilai t-stat 

sebesar 2,393 lebih besar dan positif dari t-tabel (1,96) artinya pengaruh 

tersebut signifikan dan positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

DR terhadap MVE adalah signifikan dan positif. Hal ini bertolak belakang 

dengan hipotesis semula. 

H5 : Return on Assets berpengaruh signifikan dan positif terhadap Market Value of 

Equity 

Uji hipotesis 5 adalah menguji pengaruh langsung Return on Assets 

terhadap Market Value of Equity. Berdasarkanhasil pengujian didapatkan nilai 

koefisien jalur sebesar -0,255 dan t-stat sebesar -0,119. Nilai koefisien jalur -

0,255 bertanda negatif menunjukkan hubungan ROA terhadap MVE 

berbanding terbalik, yaitu semakin tinggi ROA maka MVE akan semakin 

turun. Nilai t-stat sebesar -0,119 lebih kecil dari t-tabel (1,96) artinya pengaruh 

tersebut tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh ROA 
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terhadap MVE adalah tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan hipotesis 

semula. 

H6 : Financial Distress berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Market Value of 

Equity 

Uji hipotesis 6 adalah menguji pengaruh langsung Financial Distress 

terhadap Market Value of Equity. Berdasarkanhasil pengujian didapatkan nilai 

koefisien jalur sebesar -0,533 dan t-stat sebesar -4,416. Nilai koefisien jalur -

0,533 bertanda negatif menunjukkan hubungan FD terhadap MVE berbanding 

terbalik, yaitu semakin tinggi FD maka MVE akan semakin turun. Nilai t-stat 

sebesar -4,416 lebih besar dan negatif dari t-tabel (1,96) artinya pengaruh 

tersebut signifikan dan negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

FD terhadap MVE adalah signifikan dan negatif. 

H7 : Debt Ratio berpengaruh tidak langsung dan positif terhadap Financial Distress 

Uji hipotesis 7 adalah menguji pengaruh tidak langsung Debt Ratio 

terhadap Financial Distress melalui Return on Assets. Berdasarkanhasil 

pengujian didapatkan nilai koefisien jalur sebesar 1,085 dan t-stat sebesar 

28,689. Nilai koefisien jalur 1,085 bertanda positif menunjukkan hubungan 

DR terhadap FD berbanding lurus, yaitu semakin tinggi DR maka FD akan 

semakin tinggi. Nilai t-stat sebesar 28,689 lebih besar dan positif dari t-tabel 

(1,96) artinya pengaruh tersebut signifikan dan positif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh DR terhadap FD melalui ROA adalah signifikan 

dan positif. Namun hal ini lebih kecil dari pengaruh langsungnya (1,085 < 

2,338). 

H8 : Debt Ratio berpengaruh tidak langsung dan negatif terhadap Market Value of 

Equity 

Uji hipotesis 8 adalah menguji pengaruh tidak langsung Debt Ratio 

terhadap Market Value of Equity melalui Return on Assets dan Financial 

Distress. Berdasarkanhasil pengujian didapatkan nilai koefisien jalur sebesar -

1,803 dan t-stat sebesar -154,512. Nilai koefisien jalur -1,803 bertanda negatif 

menunjukkan hubungan DR terhadap MVE berbanding terbalik, yaitu semakin 

tinggi DR maka MVE akan semakin turun. Nilai t-stat sebesar -154,512 lebih 

besar dan negatif dari t-tabel (1,96) artinya pengaruh tersebut signifikan dan 

negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh DR terhadap MVE 

melalui ROA dan FD adalah signifikan dan negatif. Namun pengaruhnya 
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berbanding terbalik dan lebih besar dari pengaruh langsungnya (-1,803 > 

1,187). 

H9 : Return on Assets berpengaruh tidak langsung dan positif terhadap Market Value 

of Equity 

Uji hipotesis 9 adalah menguji pengaruh tidak langsung Return on 

Assetsterhadap Market Value of Equity melalui Financial Distress. 

Berdasarkanhasil pengujian didapatkan nilai koefisien jalur sebesar 6,857 dan 

t-stat sebesar 42,429. Nilai koefisien jalur 6,857 bertanda positif menunjukkan 

hubungan ROA terhadap MVE berbanding lurus, yaitu semakin tinggi ROA 

maka MVE akan semakin tinggi. Nilai t-stat sebesar 42,429 lebih besar dan 

positif dari t-tabel (1,66) artinya pengaruh tersebut signifikan dan positif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh ROA terhadap MVE melalui FD 

adalah signifikan dan positif. Dan pengaruh tidak langsung ini lebih besar dari 

pengaruh langsungnya (6,857 > -0,255). Hal ini menandakan bahwa pengaruh 

langsung ROA terhadap MVE yang tidak signifikan setelah dimediasi dengan 

FD maka pengaruh ROA terhadap MVE menjadi signifikan dan positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


