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ABSTRAK 

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan 

baiknya nilai perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh para calon 

investor, demikian pula sebaliknya. Namun terkadang perusahaan tidak berhasil 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut dapat dikarenakan ketika pihak 

manajemen bukanlah pemegang saham. Ketika pemegang saham mempercayakan 

pengelolaan kepada pihak lain, para pemilik mengharapkan pihak manajemen 

akan berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang akhirnya 

akan meningkatkan nilai kemakmuran pemegang saham. Para pemegang saham 

membayar jasa profesional pihak manajemen untuk mengedepankan kepentingan 

pemegang saham yaitu kesejahteraan pemegang saham.  

Penelitian ini menggunakan data skunder berupa laporan laba/rugi dari 

tahu 2010 sampai dengan 2014. Variabel penelitian terdiri dari variabel 

independen X1 yaitu Size,X2 adalah Profitabilitas, Keputusan Investasi (X3), 

Keputusan Pendanaan (X4), dan Kebijakan Divden (X5) dan variabel dependent 

atau Y adalah Nilai Perusahaan.Analisa menggunakan SPSS Versi 20,0 dengan 

menggunakan uji asumsi klasik,regresi berganda serta pengujian hipotesis. 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial variabel independent yang Size 

dan Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Nilai perusahaan sedangkan 

Profitabilitas,Keputusan Pendanaan dan Keputusan Investasi tidak berpengaruh 

terhadap Nilai perusahaan. Sedangkan hasil pengujian secara simultan diperoleh 

hasil variabel Ukuran perusahaan,Profitabilitas,Keputusan Investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hasil 

dari regresi berganda diperoleh Y = 3.577 +  0,265X1 + 1.107X2  0.403X3 - 

0.071X4 + 0.362X5 + e 
 

Kata kunci: Nilai perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, keputusan   

pendanaan, keputusan Investasi, kebijikan dividen 
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PENDAHULUAN 

Bursa Efek Indonesia merupakan wadah bagi para investor dan emiten. 

Bagi para investor BEI merupakan tempat menanamkan modalnya, untuk itu  

laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi investor sebagai dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Maka dari 

itu setiap tahun perusahaan publik yang terdaftar di BEI berkewajiban untuk 

menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara terbuka dan 

transfaran. Perusahaan yang terdaftar di BEI terdiri dari berbagai jenis usaha 

antara lain perusahaan manufaktur, jasa perbankan maupun asuransi.  

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang sangat komplek, 

karena didalam perusahaan manufaktur tidak hanya menjual tetapi juga 

memproduksi barang tersebut. Sehingga bagi perusahaan manufaktur yang 

memiliki tingkat operasional tinggi akan membutuhkan dana yang lebih. Untuk 

memenuhi kekurangan dana tersebut perusahaan membutuhkan pihak ketiga 

dalam pemenuhan pendanaannya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak – 

pihak ketiga atau investor maka perusahaan harus selalu menjaga nilai perusahaan 

dalam keadaan baik. 

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan 

baiknya nilai perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh para calon 

investor, demikian pula sebaliknya. Namun terkadang perusahaan tidak berhasil 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut dapat dikarenakan ketika pihak 

manajemen bukanlah pemegang saham. Ketika pemegang saham mempercayakan 

pengelolaan kepada pihak lain, para pemilik mengharapkan pihak manajemen 
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akan berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang akhirnya 

akan meningkatkan nilai kemakmuran pemegang saham. Para pemegang saham 

membayar jasa profesional pihak manajemen untuk mengedepankan kepentingan 

pemegang saham yaitu kesejahteraan pemegang saham.  

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Nilai Perusahaan 

 

Nilai perusahaan menurut Sudarsono (2002:18), perusahaan adalah 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang dalam wadah 

kelembagaan formal ditempat tertentu yang diorganisasikan dan dijalankan secara 

teratur dan kesinambungan untuk membuat, menyediakan, mendistribusikan 

barang atau jasa bagi masyarakat luas yang mau dan mampu membeli.  

2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total 

assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak 

manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan 

tersebut.  

3. Profitabilitas 

 

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. 

Tetapi rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan 

pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil 

operasi (Brigham dan Houston 2001:89). Menurut Hery (2015:226) Rasio 
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Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.  

4. Keputusan Investasi 

Menurut Helfert (2005:6), Investasi adalah kekuatan penggerak utama 

sistem usaha. Hal ini mendukung strategi usaha utama dibangun manajemen dan 

mencakup rencana-rencana (anggaran modal) untuk menjalankan dana yang ada 

atau dana baru yang diperoleh untuk tiga bidang utama. Keputusan investasi 

penting untuk menelaah berbagai hubungan dalam diagram. Itu menunjukkan 

bahwa keputusan investasi atau disinvestasi harus sesuai tidak hanya dengan 

karakteristik operasi dan keputusan perusahaan, tetapi juga dengan kebijakan 

manajemen keuangan yang diterima. 

5. Keputusan Pendanaan 

Menurut Brealey et all (2008:6), Tanggungjawab utama kedua manajer 

keuangan adalah menggalang dana yang dibutuhkan perusahaan untuk investasi 

dan operasinya. Keputusan pendanaan mengindikasikan bagaimana perusahaan 

membiayai kegiatan operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai 

aktivanya. Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva 

perusahaan dibelanjai, dengan demikian struktur finansial tercermin pada 

keseluruhan pasiva dalam neraca.  

6. Kebijakan Deviden 

Menurut van Horne dan Wachowicz (2010:270), kebijakan deviden adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Aspek 

utama dari kebijakan dividen dengan penambahan laba ditahan perusahaan. 
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7. Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menguji tentang 

nilai perusahaan yang dihubungkan dengan berbagai variabel independen. 

Penelitian yang dilakukan Silvia Lailiyah Qodariyah pada tahun 2013 dengan 

judul “Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan 

Deviden terhadap Nilai Perusahaan”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa 

Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Deviden berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

 Judul yang sama juga di teliti oleh Arie Afrizal (2012) yang mengatakan 

bahwa Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan berpengaruh positif 

terhadap Nilai Perusahaan sedangkan Kebijakan Deviden berpengaruh negative 

terhadap Nilai Perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yangs Analisa yaitu “ Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Kebijakan Deviden terhadap Nilai 

Perusahaan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan, (2) Leverage mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan, dan (3) Kebijakan Dividen mempunyai pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Secara simultan seluruh 

variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  
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8.  Kerangka Pemikiran  

10. Kerangka Pemikiran 

 

 H1 

H2 

H      H3 

       H4 

      H5  

        

 

      

 

      H6 

 

9. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Nilai Perusahaan (Y) 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Keputusan investasi 

(X3) 

Keputusan Pendanaan 

(X4) 

Kebijakan Deviden (X5) 
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H2: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

H3: Keputusan  Investasi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

H4: Keputusan Pendanaan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

H5: Kebijakan Deviden berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Desain Penelitian 

 Data yang diperlukan didalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek yang diteliti yaitu 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana 

perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangannya. Dengan 

pertimbangan penelitian ini disebabkan karena data yang diperlukan telah 

tersedia. 

Nilai Perusahaan (Y) 

Menurut Fahmi (2012:139), Price Book Value (PBV) adalah rasio yang 

membandingkan antara market price per share (nilai buku per lembar saham) 

terhadap book value per share (nilai buku per lembar saham). Rasio ini 

memberikan pandangan investor terhadap perusahaannya.  

Ukuran Perusahaan (X1) 

 Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan total aktiva, 

maka semakin besar semakin besar total aktiva perusahaan maka akan semakin 

besar  pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak 
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modal yang ditanam. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan (Suharli 2006 dalam Analisa 2011).  

Profitabilitas (X2) 

Menurut Kasmir (2010), Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga menunjukan 

gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan 

laba selama periode tertentu.  

Return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk 

mengukur laba bersih laba bersih (net income) sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

Keputusan Investasi (X3) 

 

Menurut Qodariyah (2013), Keputusan investasi didefinisikan sebagai 

kombinasi antara aktiva yang dimiliki (assets in place) dan pilihan investasi di 

masa yang akan datang dengan net present value positif.  

Keputusan Pendanaan (X4) 

Keputusan pendanaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keputusan 

yang menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. Keputusan 

pendanaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Debt to Equity Ratio 

(DER). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan 

melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas (Brigham dan Houston, 

2001:103). 
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Kebijakan Deviden (X5) 

Keputusan untuk membagikan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk 

dividen ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan atas kesempatan 

investasi. Kebijakan dividen diproksi menggunakan Dividend Payout Ratio. 

Menurut Keown et al dalam Qodariyah (2000:624), rasio pembayaran dividen 

adalah persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam 

bentuk kas. 

Populasi Dan Sampel 

Populasi bisa didefinikan sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi 

suatu fenomena (Santoso, 2014:4). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2010-2014.  

Sampel bisa didefinikan sebagai sekumpulan data yang diambil atau 

diseleksi dari suatu populasi (Santoso 2014:5). Metode pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel nonprobabilitas (Non 

Probability Sampling), yaitu suatu metode pengambilan sampel yang setiap 

anggota populasi tidak memiliki probabilitas yang sama untuk dijadikan sampel. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 
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Table 3.1 

Daftar Seleksi Sampel 

No Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah 
Jumlah 

Data 

1 

Perusahaan manufaktur yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 

2014. 

140 700 

2 

Perusahaan yang tidak  menerbitkan 

laporan keuangan dengan 

menggunakan mata uang rupiah 

-13 -65 

3 
Perusahaan yang tidak memiliki laba 

positif 
-82 -410 

4 
Perusahaan yang tidak membagikan 

deviden pada setiap periode penelitian 
-26 -130 

  TOTAL SAMPEL 19 95 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Autokorelasi 

3. Uji Multikolineritas 

4. Uji Heteroskedastisitas 

3. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Koofisien Determinan (Adjusted R
2
) 

2. Uji Parsial (Uji t) 
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3. Uji Simultan (Uji F) 

Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam penelitian: 

          

        

Keterangan: 

Y   : Nilai perusahaan,  

α      : Konstanta  

β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien x1, x2, x3, x4, x5 

x1   : Ukuran Perusahaan, 

x2   : Profitabilitas, 

x3   : Keputusan Investasi,  

x4   : Keputusan Pendanaan, 

x5   : Kebijakan Deviden,  

ε     : Error term.         

Hasil dan Pembahasan 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi data normal atau 

tidak, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histrogram yang membandingkan antar data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. 

 

Y = a + β1x1 +β2X2 + β3x3 + β4X4 + β5x5 + e 
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Gambar 4.1 

Normal P-P Plot Uji Normalitas 

 

Sumber: Pengolahan data  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize

d Residual 

N 95 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.14362459 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .142 

Positive .142 

Negative -.077 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.381 

Asymp. Sig. (2-tailed) .404 

a. Test distribution is Normal.  
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Berdasarkan tabel. 4.2 hasil uji normalitas diatas nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 1.381 dan signifikan pada 0.404 > 0.05. Hal ini berate H0 tidak 

dapat ditolak yang berarti data residual terdistribusi normal.  

Uji Multikolineritas 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Multikolineritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

SIZE .871 1.148 

ROE .597 1.675 

GROWT 

ASSET 
.949 1.054 

DER .625 1.600 

DPR .926 1.080 

           Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel coefficients menunjukkan bahwa nilai VIF variabel independent 

(X) yaitu Ukuran Perusahaan (X1) sebesar 1.148 dengan tingkat toleran 0.871, 

Profitabilitas (X2) sebesar 1.675 dan tingkat toleran 0.597, Keputusan Investasi 

(X3) yang diukur dengan Pertumbuhan Aktiva sebesar 1.054 dan nilai toleran 

0.949. Keputusan Pendanaan (X4) yang diukur dengan DER sebesar 1.600 dengan 

tingkat toleran 0.925 dan Kebijakan Deviden (X5) yang diukur dengan DPR 

sebesar 1.080 dengan tingkat toleran sebesar 0.926. Jika nilai VIF kurang dari 10 

dan tingkat toleran setiap variabel besar dari 0.05 berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas. 
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Uji Heterokedasitas 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heterokedasitas 

 
  Sumber: Hasil Pengolahan data 

 

Dari grafik scatterplot diatas,terlihat bahwa titik –titik menyebar secara 

acak serta tidak meembentuk pola tertentu atau tidak teratur, sehingga dapat 

dsimpulakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga 

model regres dapat dipakai. Adanya titik – titik yang menyebar menjauh dari titik 

yang lain dikarenakan adanya data obsrvasi yang lain. 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .555
a
 .308 .269 1.17531 2.083 

a. Predictors: (Constant), DPR, ROE, GROWT, SIZE, 

DER 

 

b. Dependent Variable: PBV   

Sumber: Pengolahan Data 

Dari output diatas didapat nilai Durbin Watson (DW) yang dihasilkan dari 

model regresi adalah 2.083 Sedangkan dari tabel DW dengan signifikan 0,05 dan 
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jumlah data (n) = 95, serta k = 5 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh 

nilai dl sebesar 1,5420 dan du sebesar 1,7758. Sehingga nilai 4-dL sebesar 4-

1,5420 = 2.458 sedangkan nilai 4-dU sebesar 4-1,7758 = 2.2242. Karena nilai 

Durbin Watson 2.083 terletak diantara dU dengan 4-dU, maka dapat disimpulkan 

bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi 

Uji Parsial (Uji t)  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Model t Sig. 

1 (Constant) 5.074 .000 

SIZE 4.483 .000 

ROE 1.511 .134 

GROW .430 .668 

DER -.247 .806 

DPR 2.055 .043 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Berdasarkan output coefficeient
a
 pada Ukuran Perusahaan diperoleh angka t 

hitung sebesar -4.483 dan - t tabel sebesar 1.98667. Karena nilai –t hitung > t 

tabel ( 4.483 > 1.98667), maka H0 ditolak artinya secara parsial Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014 diperkuat dengan 

tingkat signifikan 0.000. 

b. Berdasarkan output coefficeient
a
 pada Profitabilitas yang diukur dengan ROE 

diperoleh angka t hitung sebesar 1.511 dan - t tabel sebesar 1.98667. Karena 
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nilai t hitung < t tabel ( 1.511 < 1.98667), maka Ha ditolak artinya secara 

parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan  pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014. 

c. Berdasarkan output coefficeient
a
 pada Keputusan Investasi yang diukur 

dengan Pertumbuhan Aktiva diperoleh angka t hitung sebesar 0.430 dan - t 

tabel sebesar 1.98667. Karena nilai t hitung < t tabel (0.430 < 1.98667), maka 

Ha ditolak artinya secara parsial Keputusan Investasi tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan  pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2010 – 2014. 

d. Berdasarkan output coefficeient
a
 pada Keputusan Pendanaan diperoleh angka 

t hitung sebesar 0.247 dan  t tabel sebesar 1.98667. Karena nilai t hitung > t 

tabel ( 0.247 < 1.98667), maka H0 ditolak artinya secara parsial Keputusan 

Pendanaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014 dengan tingkat 

signifikan 0.806. 

e. Berdasarkan output coefficeient
a
 pada Kebijakan deviden diperoleh angka t 

hitung sebesar 2.055 dan  t tabel sebesar 1.98667. Karena nilai t hitung > t 

tabel ( 2.055 > 1.98667), maka H0 ditolak artinya secara parsial Kebijakan 

deviden berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014 diperkuat dengan tingkat 

signifikan sebesar 0.043 (0.043 < 0.05). 
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Uji Simultan (Uji F) 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54.653 5 10.931 7.913 .000
a
 

Residual 122.940 89 1.381   

Total 177.594 94    

a. Predictors: (Constant), DPR, ROE, GROW, SIZE, DER   

b. Dependent Variable: PBV     

 Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

   Berdasarkan output ANOVA
b
  pada F hitung sebesar 7.913 dan F tabel 

sebesar 3.22. Karena F hitung > F tabel ( 7.913> 3,22), maka H0 ditolak artinya 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan 

dan Kebijakan Deviden berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014. 

Pembahasan 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

   Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 6 dan maksimum 13 dengan 

rata – rata Ukuran Perusahaan sebesar 10.69 dengan jumlah sampel 95 dan tingkat 

standar deviasi sebesar 2.194. Hasil analisa korelasi person diperoleh nilai 

korelasi sebesar 0,494. Nilai korelasi berada pada range 0,40 – 0,599 maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Nilai Perusahaan 

adalah sedang. Nilai korelasi positif artinya terjadi hubungan positif, yaitu jika 

Ukuran Perusahaan meningkat maka Nilai Perusahaan juga semakin meningkat.  
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  Hasil analisa regresi berganda diperoleh nilai sebesar 0,265 menunjukan 

bahwa setiap kenaikan 1% pada Ukuran Perusahaan akan diikuti oleh kenaikan 

Nilai Perusahaan  sebesar 0,265 dengan tingkat variabel lain tetap. Sedangkan 

hasil pengujian hipotesis secara parsial uji t diperoleh nilai t hitung untuk 

koefesien Ukuran Perusahaan sebesar 4.483. Karena nilai t hitung lebih besar dari 

t table ( 4.483 > 1.98667) dengan tingkat signifikan kurang dari 0.05 (0.00 < 

0.05), maka disimpulkan bahwa variabel independent Ukuran Perusahaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Perusahaan Pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Analisa (2011), yang meneliti tentang pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Kebijakan Deviden Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2006-2008) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Hal tersebut dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, maka 

perusahaan dalam keadaan yang stabil terutama dalam hal pengembalian saham 

untuk investor. Perusahaan yang memiliki ketahanan yang lebih baik, memiliki 

kemampuan dan kemudahan dalam mendapatkan dana yang besar dan 

memperoleh laba yang menigkat itu merupakan tujuan dari para investor dalam 

memilih perusahaan. Dengan meningkatnya ukuran perusahaan maka akan 

menambah kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya kepada 

perusahaan tersebut. Perusahaan akan didorong untuk selalu meningkatkan ukuran 
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perusahaan dan pengeloloan perusahaan dengan baik sehingga akan meningkatkan 

nilai perusahaan. 

 

 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Pada penelitian ini Profitabilitas merupakan variabel independent yang 

kedua, profitabilitas diukur dengan Return On Equity (ROE). Dimana diperoleh 

nilai minimum 0.1 dan nilai maksimum 1.67 dengan rata  rata  sebesar 0.2442 

dengan jumlah sampel sebanyak 95 dan tingkat standar deviasi sebesar 0.21419. 

Nilai korelasi variabel Profitabilitas yang diukur dengan ROE sebesar  0.265 yang 

berada pada range 0,20 – 0,399, maka disimpulkan bahwa hubungan antara 

Profitabilitas dengan Nilai Perusahaan sangat rendah. Nilai korelasi positif dimana 

jika Profitabilitas meningkat maka Nilai Perusahaan.  

Hasil koefesien regresi diperoleh sebesar 1.107 menunjukan bahwa setiap 

kenaikan 1% pada  Profitabilitas akan diikuti oleh kenaikan Nilai Perusahaan  

sebesar 1.107 dengan tingkat variabel lain tetap. Sedangkan hasil pengujian secara 

parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1.511 dan  t tabel sebesar 1.98667. Karena 

nilai t hitung < t tabel ( 1.511 < 1.98667), maka Ha ditolak artinya secara parsial 

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan  pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014. Hasil ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Analisa (2011) dan Maspupah (2014) 

menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan rasio profitabilitas yang digunakan. 
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3. Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan Investasi merupakan variabel independent yang ketiga,dimana 

variabel Keputusan Investasi diukur dengan Pertumbuhan Aktiva. Hasil pengujian 

statistik deskriptif  memiliki nilai minimum 0.005 dan nilai maksimum 0.66 

dengan rata-rata sebesar 0.13278 dengan jumlah sampel sebanyak 95 dan tingkat 

standar deviasi sebesar 0.13278. Nilai korelasi person untuk variabel Keputusan 

Investasi yang diukur dengan Pertumbuhan Aktiva sebesar 0.030 yang berada 

pada 0,00 – 0,1999, maka disimpulkan bahwa hubungan antara Pertumbuhan 

Aktiva dengan Nilai Perusahaan sangat rendah. Nilai korelasi positif dimana jika 

Keputusan Investasi bertambah besar maka akan menaikan nilai perusahaan. 

Hasil regresi berganda diperoleh nilai koefesien keputusan investasi  

sebesar 0.403 menunjukan bahwa setiap kenaikan 1% pada Keputusan Investasi 

akan diikuti oleh kenaikan Nilai Perusahaan  sebesar 0.403 dengan tingkat 

variabel lain tetap. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t, 

diperoleh nilai koefficeient pada Keputusan Investasi yang diukur dengan 

Pertumbuhan Aktiva diperoleh angka t hitung sebesar 0.430 dan  t tabel sebesar 

1.98667. Karena nilai t hitung < t tabel (0.430 < 1.98667), maka Ha ditolak artinya 

secara parsial Keputusan Investasi tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan  

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014. Hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian Gany (2012) dan Qodariyah (2013) yang 

mengatakan bahwa keputusan  investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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4. Pengaruh Keputusan Pendanaan berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan 

Variabel Keputusan Pendanaan yang diukur dengan DER memiliki nilai 

minimum 0.10 dan nilai maksimum 4.03 dengan rata-rata sebesar 0.5799 dengan 

jumlah sampel sebanyak 95 dan standar deviasi sebesar 0.53471.  Pengujian 

korelasi person Keputusan Pendanaan yang diukur dengan DER sebesar 0.0043 

yang berada pada 0,00 – 0,1999, maka disimpulkan bahwa hubungan antara 

Keputusan Pendanaan dengan Nilai Perusahaan sangat rendah. Nilai korelasi 

positif dimana jika Keputusan Pendanaan bertambah besar maka akan menaikan 

nilai perusahaan. 

Nilai koefesien regresi variabel keputusan pendanaan sebesar 0.071 

menunjukan bahwa setiap kenaikan 1% pada Keputusan Pendanaan akan diikuti 

oleh kenaikan Nilai Perusahaan  sebesar 0.071 dengan tingkat variabel lain tetap. 

Berdasarkan output coefficeient
a
 pada uji hipotesis secara parsial variabel 

Keputusan Pendanaan diperoleh angka t hitung sebesar 0.247 dan  t tabel sebesar 

1.98667. Karena nilai t hitung > t tabel ( 0.247 < 1.98667), maka H0 ditolak 

artinya secara parsial Keputusan Pendanaan tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 

2014 dengan tingkat signifikan 0.806. Hal ini sejalan dengan penelitian Ibrahim 

(2012) meneliti tentang pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan 

Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan yang menyatakan bahwa 

keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil berbeda ditunjukan pada penelitian yang dilakukan oleh Afzal (2012) dan 
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Qodariyah (2013) menghasilkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Hasil tersebut sesuai dengan teori struktur modal yang dikemukakan oleh  

Modigliani dan Miller yang menyimpulkan bahwa nilai perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh struktur modal namun bergantung pada bagaimana perusahaan 

dijalankan dari profitabilitas. Terbukti dari pendanaan kegiatan operasional 

perusahaan selama periode pengamatan tidak tergantung pada hutang. Sehingga 

hal tersebut menyebabkan bahwa keputusan pendanaan yang diukur dengan 

struktur modal (DER) tidak berpengaruh terhadap perusahaan. 

 

5. Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan 

Variabel Keputusan Deviden yang diukur dengan DPR memiliki nilai 

minimum 0.002 dan nilai maksimum 4.50 dengan rata-rata sebesar 0.3828 dengan 

jumlah sampel sebanyak 95 dan standar deviasi sebesar 0.71567. Kebijakan 

Deviden sebesar 0.274 yang berada sebesar 0.030 yang berada pada 0,20 – 0,399, 

maka disimpulkan bahwa hubungan antara Kebijakan Deviden dengan Nilai 

Perusahaan sangat rendah. Nilai korelasi positif dimana jika Kebijakan Deviden 

bertambah besar maka akan menaikan nilai perusahaan. 

Nilai koefesien variabel kebijakan deviden dari hasil pengujian regresi 

berganda diperoleh  sebesar 0.362 menunjukan bahwa setiap kenaikan 1% pada 

Kebijakan Deviden akan diikuti oleh kenaikan Nilai Perusahaan  sebesar 0.362 

dengan tingkat variabel lain tetap. Berdasarkan output coefficeient
a
 pada 

Kebijakan deviden diperoleh angka t hitung sebesar 2.055 dan  t tabel sebesar 

1.98667. Karena nilai t hitung > t tabel ( 2.055 > 1.98667), maka H0 ditolak 



23 
 

artinya secara parsial Kebijakan deviden berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan  

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014 diperkuat 

dengan tingkat signifikan sebesar 0.043 (0.043 < 0.05). Hasil yang sama 

ditunjukan pada penelitian yang dilakukan oleh Afzal (2012) dan Qodariyah 

(2013) menghasilkan bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ibrahim (2012) meneliti 

tentang pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan yang menyatakan bahwa kebijakan deviden 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.. 

 

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Dari hasil pengujian korelasi berganda diperoleh nilai R
2
 sebesar 0.308, 

karena berada pada range 0,20 – 0,399 hal ini menandakan bahwa hubungan 

kelima variabel independent terhadap vaeriabel dependent rendah.. Pengujian 

hipotesis secara parsial dengan uji F diperoleh dari output ANOVA
b
  pada F 

hitung sebesar 7.913 dan F tabel sebesar 3.22. Karena F hitung > F tabel ( 7.913> 

3,22), maka H0 ditolak artinya Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Keputusan 

Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Deviden berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2010 – 2014. 

Koefesien determinasi dengan melihat hasil dari output pada model 

summary diperoleh angka R square (R
2
) sebesar 0,308 atau 30.8% , hal ini 
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menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independent yaitu 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan 

dan Kebijakan Deviden terhadap variabel dependent yaitu Nilai Perusahaan 

sebesar 30,8%. Sedangkan sisanya sebesar 69.2% dipengaruhi/dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Hasil pengujian hipotesis secara parsial variabel Ukuran perusahaan (X1) 

diperoleh nilai t hitung untuk koefesien Ukuran Perusahaan sebesar 4.483. 

Karena nilai t hitung lebih besar dari t table ( 4.483 > 1.98667) dengan tingkat 

signifikan kurang dari 0.05 (0.00 < 0.05),maka disimpulkan bahwa variabel 

independent Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2010-2014. 

2. Variabel Profitabilitas (X2) diukur dengan Return On Equity (ROE) pengujian 

secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1.511 dan  t tabel sebesar 

1.98667. Karena nilai t hitung < t tabel ( 1.511 < 1.98667), artinya secara 

parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan  pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014.  

3. Variabel Keputusan Investasi (X3) hasil pengujian hipotesis secara parsial 

diperoleh nilai koefficeient pada Keputusan Investasi yang diukur dengan 

Pertumbuhan Aktiva diperoleh angka t hitung sebesar 0.430 dan  t tabel 

sebesar 1.98667. Karena nilai t hitung < t tabel (0.430 < 1.98667), maka Ha 
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ditolak artinya secara parsial Keputusan Investasi tidak berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan  pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2010 – 2014. 

4. Variabel Keputusan Pendanaan (X4) yang diukur dengan DER pada uji 

hipotesis secara parsial variabel Keputusan Pendanaan diperoleh angka t 

hitung sebesar 0.247 dan  t tabel sebesar 1.98667. Karena nilai t hitung > t 

tabel ( 0.247 < 1.98667), artinya secara parsial Keputusan Pendanaan tidak 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2010 – 2014 dengan tingkat signifikan 0.806.  

5. Variabel Keputusan Deviden (X5) yang diukur dengan DPR uji hipotesis 

secara parsial Kebijakan deviden diperoleh angka t hitung sebesar 2.055 dan  

t tabel sebesar 1.98667. Karena nilai t hitung > t tabel ( 2.055 > 1.98667), 

artinya secara parsial Kebijakan deviden berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan  pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 

– 2014 diperkuat dengan tingkat signifikan sebesar 0.043 (0.043 < 0.05).  

6. Berdasarkan hasil Pengujian hipotesis secara parsial dengan uji F diperoleh 

dari output ANOVA
b
  pada F hitung sebesar 7.913 dan F tabel sebesar 3.22. 

Karena F hitung > F tabel ( 7.913> 3,22), artinya Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan 

Deviden berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014. 

7. Koefesien determinasi dengan melihat hasil dari output pada model summary 

diperoleh angka R square (R
2
) sebesar 0,308 atau 30.8% , hal ini 
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menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independent 

yaitu Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan Deviden terhadap variabel dependent yaitu Nilai 

Perusahaan sebesar 30,8%. Sedangkan sisanya sebesar 69.2% 

dipengaruhi/dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini.  

 

Saran 

1. Bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI khususnya 19 perusahaan 

yang merupakan sampel dalam penelitian ini disarankan terus meningkatkan  

ukuran perusahaan agar dapat menghasilkan laba yang tinggi sehinggan dapat 

menaikkan nilai perusahaan dan menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya.  

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bisa 

dibedakan dari penelitian ini dengan periode lebih lama serta menambah 

variabel lain. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independent atau 

mengganti variabel independen yang tidak signifikan dalam penelitian ini 

dengan variabel lain yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan. Misalnya 

dengan variabel makro ekonomi seperti kondisi pasar. Dengan demikian hasil 

yang didapat diharapkan lebih akurat. 
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