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ABSTRAK

Aryadi Yanuar Putra, 2015: Pengaruh Profitabilitas, Nilai Pasar, Likuiditas dan
Financial Leverage Terhadap Deviasi Actual Growth Rate dari Sustainable
Growth Rate. Universitas Negeri Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara
profitabilitas, nilai pasar, likuiditas dan financial leverage terhadap Deviasi Actual
Growth Rate dari Sustainable Growth Rate. Variabel dependen berupa Deviasi
Actual Growth Rate dari Sustainable Growth Rate (DAS) diukur menggunakan
Actual Growth Rate (AGR) dikurang Sustainable Growth Rate (SGR). Sementara
itu untuk variabel independen berupa profitabilitas diukur dengan return on asset
(ROA), nilai pasar diukur dengan price to book value (PBV), likuiditas diukur
dengan current ratio (CR), dan financial leverage diukur dengan debt to equity
Ratio (DER). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan populasi
perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.
Purposive sampling digunakan sehingga data yang didapatkan peneliti sebanyak
26 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear
berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS.
Hasil uji statistik menunjukkan profitabilitas memiliki nilai signifikansi di
bawah 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi negatif. Nilai pasar memiliki nilai
signifikansi di atas 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi negatif. Lalu
likuiditas dan financial leverage memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 dan
memiliki nilai keofisien regresi positif.
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan
bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Deviasi Actual
Growth Rate dari Sustainable Growth Rate. Sementara itu nilai pasar, likuiditas
dan financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Deviasi Actual
Growth Rate dari Sustainable Growth Rate.
Kata Kunci: Profitabilitas, Nilai Pasar, Likuiditas, Financial Leverage, Actual
Growth Rate, dan Sustainable Growth Rate.
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ABSTRACT

Aryadi Yanuar Putra, 2015: The Influence of Profitability, Market Value,
Liquidity and Financial Leverage on Deviation of Actual Growth Rate of
Sustainable Growth Rate. Universitas Negeri Jakarta.
This research aims to analyze the influence of profitability, market value,
liquidity and financial leverage on Deviation of Actual Growth Rate of
Sustainable Growth Rate. Deviation of Actual Growth Rate of Sustainable Growth
Rate (DAS) is the dependent variable in this research were measured by Actual
Growth Rate (AGR) minus Sustainable Growth Rate (SGR). Meanwhile for the
independent variables using profitability were measured by return on asset
(ROA), market value were measured by price to book value (PBV), liquidity were
measured by current ratio (CR), and financial leverage were measured by debt to
equity ratio (DER). Secondary data used in this reasearch with a population of
property and real estate companies listed on the Stock Exchange in 2011-2013.
While the sampling method used was purposive sampling method which is overall
26 samples choose. This research uses multiple regression method to test the
hypothesis with SPSS computer program.
Statistical analysis showed profitability has a significance value below
0.05 and has a negative regression coefficient. Market value has significance
value above 0.05 and has a negative regression coefficient. Then liquidity and
financial leverage has a significance value above 0.05 and has a positive
regression coefficient.
The result of this research can be concluded that the profitability has
negatively and significant influence on Deviation of Actual Growth Rate of
Sustainable Growth Rate of the company. Meanwhile market value, liquidity and
financial leverage has no significant influence on Deviation of Actual Growth
Rate of Sustainable Growth Rate of the company.
Keywords: Profitability, Market Value, Liquidity, Financial Leverage, Actual
Growth Rate, and Sustainable Growth Rate.
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