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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Struktur 

Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusaahan Manufaktur 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). Jumlah populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 127 perusahaan manufaktur dan setelah dilakukan 

pemilihan sampel mengunakan teknik purposive sampling diperoleh 29 

perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik 

analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kebijakan dividen, 

profitabilitas dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hanya 

variabel pertumbuhan perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sementara hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa 

variabel ukuran perusahaan, kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Besarnya kemampuan variabel independen (ukuran perusahaan, kebijakan 

dividen, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal) dalam 

menjelaskan variabel dependen (nilai perusahaan) adalah 60,7% sedangkan 

sisanya 39,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model 

penelitian ini. 

Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen, 

Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Pasar modal (bagian dari pasar keuangan) atau di Indonesia dikenal 

dengan Bursa Efek Indonesia pada umumnya menawarkan berbagai bentuk jenis 

investasi dimana ada beberpa jenis investasi yang ditawarkan. Keberadaan pasar 

modal sangat diperlukan oleh perusahaan karena dari sisi emiten dengan menjual 

sahamnya di bursa efek, maka hal ini akan menarik investor untuk menanamkan 

modalnya dan menghasilkan dana bagi perusahaan yang dapat dipergunakan 

untuk kegiatan operasional perusahaan dan sekaligus akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Menurut Wahyudi dan Pawestri, (2006) “Nilai perusahaan adalah 

harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di 

saat terjadi transaksi, karena harga pasar saham dianggap sebagai cerminan dari 

nilai aset perusahaan yang sesungguhnya”. Sedangkan menurut (Bringham dan 

Gapensi, 2006) dalam Hermuningsih (2013) “Nilai perusahaan adalah sangat 

penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham”.  

Salah satu variabel yang diyakini memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan adalah ukuran perusahaan. Menurut (Soliha dan Taswan, 2002) dalam  

Nurcahya dan Margasari (2012), ukuran perusahaan yang besar dan tumbuh bisa 

merefleksikan tingkat profit dimasa yang akan datang. Tingkat profit yang besar 

dapat dilihat dari aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar asset yang 

dimiliki perushaaan, maka dapat melambangkan ukuran perusahaan tersebut 

sehingga perusahaan dapat lebih percaya diri menjual sahamnya. 



Selain ukuran perusahaan, dividen juga di yakini memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Namun dalam menanggapi hal ini, perusahaan harus 

membuat kebijakan, apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 

kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba 

ditahan guna membiayai investasi perusahaan di masa mendatang, Wongso  

(2012). 

Menurut Herawati (2013) “salah satu indikator penting dalam mempengaruhi 

nilai perusahaan adalah dengan melihat sejauh mana perusahaan dapat 

memberikan profitabilitas atau keuntungan bagi investor”. Hal ini dikarenakan 

tujuan investor menanamkan modal (berinvestasi) pada sebuah perusahaan 

bagaimana perusahaan dapat memberikan timbal balik keuntungan berupa 

dividen. Oleh karena itu profitabilitas diyakini memliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaaan.  

Selain profitabilitas, pertumbuhan perushaaan dapat termasuk menjadi yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar dana yang ditanamkan untuk 

berbagai kegiatan perusahaan maka akan semakin bertambahnya aset yang 

dimiliki, sehingga dapat melambangkan pertumbuhan perusahaan yang semakin 

pesat juga melalui laba yang dihasilkannya. 

  Menurut (Sudana, 2012) dalam Pangulu (2014)  struktur modal (capital 

structure) berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang 

diukur dengan perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Perusahaan harus mampu mengambil kebijakan dalam penggunaan modal dan 

menyeimbangkannya untuk pendanaan yang penting seperti kebutuhan belanja 



perusahaan dan lainnya yang sumber pembiayaan atau dananya berasal dari luar 

(pinjaman bank) , atau dari dalam (keuntungan yang didapat perusahaan). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen, 

Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Struktur Modal Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013)”. 

1.1 Rumusan Masalah 

Apakah ukuran Perusahaan, kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, struktur modal secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap nilai 

Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  tahun 2010-2013?  

1.2 Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah ukuran Perusahaan, kebijakan dividen, 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, struktur modal secara parsial dan simultan 

berpengaruh terhadap nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI  tahun 2010-2013. 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Nilai Perusahaan 

Agustia (2009) nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah 

dicapai perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan tersebut. Dengan meningkatkan nilai perusahaan, Mulyadi (2014)  

meyakini bahwa maksimalisasi kekayaan pemegang saham (stockholder wealth 



maximazation) atau biasa disebut dengan memaksimalkan harga saham biasa 

perusahaan juga akan semakin meningkat. 

Indikator-indikator yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya 

adalah, Susanti (2010):  

1. PER (Price Earning Ratio) 

PER yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga 

saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi PER adalah: 

1. Tingkat pertumbuhan laba 

2. Dividend Payout Ratio 

3. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal 

2. PBV (Price Book Value) 

Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada 

manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus 

tumbuh (Brigham, 1999) dalam Susanti (2010). 

2.2 Ukuran Perusahaan 

Menurut marhamah (2013), besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan 

dengan beberapa hal antara lain: Total penjualan, total asset, rata-rata tingkat 

penjualan dan rata-rata total asset. Total asset yang besar secara tidak langusng 

berdampak pada kegiatan operasional perusahaan yang besar sehingga 

kemampuan perusahaaan menghasilkan laba akan semakin besar juga. Tingkat 

pengembalian yang besar kepada pemengang saham akan meningkatkan nilai 

pemegang saham dan nilai perusahaan. Penilaian terhadap perusahaan 



dipergunakan langsung oleh investor untuk mengukur seberapa layak perusahaan 

tersebut dapat ditanamkan investasi. 

2.3 Kebijakan Dividen 

Menurut Ningsih dan Indarti (2012) yang dimaksud dengan kebijakan 

dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 

kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba 

ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. 

Menurut (Suad Husnan, 1984) dalam Ahmad (2004:191) kebijaksanaan  

deviden dapat diartikan: 

1. Apakah laba yang diperoleh seharusnya dibagi bagikan atau tidak. 

2. Apakah laba sebaiknya dibagi dengan konsekuensi harus menegluarkan 

saham baru, ataukah tidak perlu dibagi sehingga tidak perlu mengeluarkan 

saham baru. 

2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas mengukur fokus pada laba perusahaan, tentu saja, perusahaan 

besar diharapkan menghasilkan laba lebih banyak daripada perusahaan kecil 

(Brealey et.al 2007:80). Menurut Dewi dan Wirajaya (2013) analisis mengenai 

profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan investor ekuitas. Bagi kreditor, laba 

merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Sedangkan bagi 

investor ekuitas, laba merupakan salah satu faktor penentu perubahan nilai efek. 

2.5 Pertumbuhan Perusahaan 

Rasio Pertumbuhan menurut Fahmi (2012:137) adalah rasio yang 

mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 



posisinya didalam industry dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. 

Sedangkan menurut Kasmir (2012:107), Rasio Pertumbuhan merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sector usahanya. Dengan 

nilai pertumbuhan yang tinggi akan lebih mudah dalam penempuhan semua 

kegiatan perusahaan, seperti peningkatan penjualan, mempermudah pinjaman di 

bank, dan tentunya tingkat kepercayaan investor yang tinggi oleh karena citra 

perusahaan yang semakin meningkat seiring pertumbuhan perusahaan. 

2.6 Struktur Modal 

Menurut Brigham dan Houston (2004) dalam Mas’ud (2008), Struktur 

modal (capital structur) merupakan kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur 

keuangan jangka panjang perusahaan. Apabila perusahaan melakukan kesalahan 

dalam penentuan struktur modal maka dampaknya akan buruk bagi perusahaan, 

contohnya dalam penetapan hutang perusahaan, apabila perusahaan mempunyai 

hutang yang besar, maka beban bunga yang harus ditanggung perusahaan besar 

juga sehingga menimbulkan resiko financial. 

Menurut Brigham dan Houston (2001:5) dalam menargetkan struktur 

modal pertama-tama perusahaan harus menganalisisis beberapa faktor, Kemudian 

menetapkan struktur modal yang ditagetkan (target capital structure). Target bisa 

berubah sewaktu waktu sesuai kondisi, tetapi manjemen harus mempunyai 

gambaran target struktur modal yang spesifik setiap saat. Jika rasio hutang yang 

sesungguhnya berada dibawah tingkat yang ditargetkan, ekspansi modal mungkin 



perlu dilakukan dengan menggunakan pinjaman , sementara jika rasio utang sudah 

melebihi target, saham mungkin perlu digunakan. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 (H1) 

 

             (H2) 

 (H3) 

(H4) 

(H5) 

 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, 

hubungan antar variabel, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H1: Diduga terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

H2:  Diduga terdapat pengaruh antara kebijakan dividen terhadap nilai   

perusahaan. 

UKURAN PERUSAHAAN 

(X1) 

KEBIJAKAN DIVIDEN 

(X2) 

PROFITABILITAS (X3) 

PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN (X4) 

STRUKTUR MODAL (X5) 

NILAI 

PERUSAHAAN (Y) 



H3: Diduga terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

H4: Diduga terdapat pengaruh antara pertumbuhan perusahaan terhadap nilai  

perusahaan. 

H5: Diduga terdapat pengaruh antara struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. 

H6:  Diduga terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan (H1), Kebijakan 

Deviden (H2), Profitabilitas (H3), Pertumbuhan Perusahaan (H4), 

Struktur Modal (H5) terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Metode Penelitian 

3.1 Metode Penentuan Populasi atau Sampel 

Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kriteria dalam pengambilan 

sampel meliputi: 

1. Perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013. 

2. Perusahaan yang  membayarkan dividen selama empat tahun berturut turut 

yaitu periode 2010-2013.  

3. Perusahaan manufaktur yang telah mempublikasikan  laporan keuangan 

secara lengkap periode 2010-2013. 

4. Perusahaan manufaktur yang  menyajikan  laporan keuangan  dalam mata 

uang rupiah (Rp). 



5. Perusahaan  manufaktur yang  selalu menghasilkan laba atau dengan kata 

lain tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan yaitu 2010-

2013. 

6. Perusahaan yang  memiliki nilai pertumbuhan asset yang  positif  pada 

periode penelitian  dari  tahun 2010-2013. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka jumlah sampel dari penelitian ini 

dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013. 

 

127 

2 Perusahaan manufaktur yang tidak membayarkan 

dividen selama empat tahun berturut turut yaitu periode 

2010-2013.  

 

(71) 

3 Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan  

laporan keuangan secara lengkap periode 2010-2013. 

 

(7) 

4 Perusahaan maanufaktur yang tidak menyajikan  laporan 

keuangan  dalam mata uang rupiah (Rp). 

 

(7) 

5 Perusahaan Manufaktur yang  tidak menghasilkan laba 

atau dengan kata lain mengalami kerugian selama 

periode pengamatan yaitu 2010-2013. 

 

(6) 

6 Perusahaan yang  tidak memiliki nilai pertumbuhan 

asset yang  positif  pada periode penelitian  yaitu 2010-

2013. 

(7) 

Jumlah Sampel Penelitian 29 

Sumber: Data yang diolah 

3.2 Definisi Opersional Variabel 

A. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah nilai 

perusahaan, dimana nilai perusahaan diukur dengan price book value (PBV) yang 



merupakan rasio antar harga perlembar saham dengan nilai buku perlembar 

saham. 

B. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah: 

1. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar, sehingga perusahaan 

perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan informasi untuk keperluan 

internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan 

pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada 

tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih 

lengkap (Luciana, 2007) dalam marhamah (2013). Menurut puspita dan mahfud 

(2011) ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan total asset yang dimiliki 

perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini digunakan: 

 

2. Kebijakan Deviden 

Rasio yang digunakan kebijakan deviden yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah rasio dividend payout ratio dimana rasio ini digunakan untuk 

mengukur berapa besar bagian dari laba bersih perusahaan yang digunakan 

sebagai deviden.  Wongso (2012) merumuskan  dividend payout ratio sebagai 

berikut:  

   

 

𝑺𝒊𝒛𝒆 = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭 

𝑫𝑷𝑹 =
𝐃𝐢𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡
 



3. Profitabilitas 

Helfert (2011:83) menyatakan “Bentuk paling mudah dari analisis 

profitabilitas adalah menghubungkan laba bersih (pendapatan bersih) yang 

dilaporkan terhadap total aktiva di neraca” maka rumus profitabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:                                            

                                                     

 

 

4. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan pada penelitian ini diukur dengan pertumbuhan 

asset. Pertumbuhan perusahaan adalah selisih total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan pada periode sekarang dengan periode sebelumnya terhadap total aset 

periode sebelumnya, puspita dan mahfud (2011). maka rumus yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

5. Struktur Modal 

Menurut Kasmir  (2012:157) debt to equity ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Struktur modal dapat dicari 

dengan cara membandingkan seluruh hutang dengan seluruh ekuitas. Struktur 

modal diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), maka rumus yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  

𝑹𝑶𝑨 =
 𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐭 − 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐭 − 𝟏

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭  𝐭 − 𝟏
  

𝑫𝑬𝑹 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 

 



4. Hasil analisis data dan pembahasan 

Berdasarkan hasil uji normalitas besar nilai Kolmogorov-Smirnov setelah 

menggunakan log10 adalah 2.316 dan signifikan pada 0.291 > 0.05 hal ini berarti 

data residual terdistribusi normal. Dari uji multikolinieritas menunjukkan bahwa 

nilai VIF < 5 yaitu ukuran perusahaan sebesar 1.173, kebijakan dividen sebesar 

1.107, profitabilitas sebesar 1.032, pertumbuhan perusahaan sebesar 1.102 dan 

struktur modal sebesar 1.054 yang berarti tidak ada korelasi (bebas 

multikolinearitas) antar variable independen.  

Dari grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Pada 

analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh 

karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Oleh karena itu 

diperlukan uji statistic yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satunya 

uji heteroskedastisitas dengan metode uji Glejser, Uji glejser dilakukan dengan 

cara meregresikan antara nilai absolute residualnya terhadap variable independen 

Ghozali (2013:142). Jika nilai signifikan > 0.05, maka dapat disimpulkan model 

bebas dari heteroskedastisitas. Pada uji gejser nilai signifikan variable Size sebesar 

0,197 atau diatas 0,05, nilai variable Dividend Payout Ratio (DPR) 0,693 atau 

diatas 0,05, nilai variabel Return On Aset (ROA) sebesar 0,820 atau diatas 0,05 , 

nilai variable Growth sebesar 0,091 atau diatas 0,05 dan nilai variable Debt to 

Equity Ratio (DER) sebesar 0,057 atau  diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. 



Dari aukorelasi dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas 

autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson 0,882, dimana nilai DW berada diantara 

-2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga persamaan regresi 

ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. Hasil regresi linear berganda diperoleh 

hasil persamaan berganda Log PBV =  0,642 + 0,184  Log SIZE  + 0,095 Log 

DPR + 0,766 Log ROA + 0,062 Log GROWTH + 0,259 Log DER + e 

Hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 36,534 sedangkan 

F tabel sebesar 2,30 (df pembilang = 5, df penyebut 110 dan nilai signifiknsi α = 

0,05. Probabilitas signifikansi 0,000 < α = 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Size, Dividend Payout Ratio (DPR), 

Return On Aset (ROA) Growth, Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan 

berpengaruh  signifikan terhadap Price to book value (PBV). 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan yang 

telah dikemukakan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian H1 menunjukan bahwa Size berpengaruh 

terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

2. Berdasarkan hasil pengujian H2 menunjukan bahwa Dividend Payout ratio 

(DPR) berpengaruh terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 



3. Berdasarkan hasil pengujian H3 menunjukan bahwa Return On Asset 

(ROA) berpengaruh terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

4. Berdasarkan hasil pengujian H4 menunjukan bahwa Growth tidak 

berpengaruh terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

5. Berdasarkan hasil pengujian H5 menunjukan bahwa Debt Equity Ratio 

(DER) berpengaruh terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

6. Berdasarkan hasil pengujian H6  menunjukan bahwa Size, Dividend Payout 

Ratio (DPR), Return On Asset (ROA), Growth, Debt to Equity Ratio 

(DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba 

memberikan saran, yaitu: 

1. Bagi Investor 

Bagi investor agar bisa lebih selektif  dalam memilih perusahaan yang 

akan dijadikan tempat berinvestasi .Salah satu pertimbangan yang bisa 

diambil dari penelitian ini adalah bahwa investor dapat menjadikan 

pertumbuhan perusahaan yang tinggi sebagai salah satu orientasi utama 



dalam berinvestasi. Dengan demikian, investor memiliki pertimbangan 

yang lebih untuk keputusan berinvestasi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan 

nilai perusahaan dengan menambah periode dan juga menambah variabel 

penelitian.  
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