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ABSTRAK 

 

Dian Nurvitasari,NIM. 1422100868, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return on Equity Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh current ratio 

terhadap nilai perusahaan, (2) pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai 

perusahaan, (3) pengaruh return on equity terhadap nilai perusahaan, (4) pengaruh 

kebijakan dividen dalam memoderasi pengaruh current ratio terhadap nilai 

perusahaan, (5) pengaruh kebijakan dividen dalam memoderasi pengaruh debt to 

equity ratio terhadap nilai perusahaan, (6) pengaruh kebijakan dividen dalam 

memoderasi pengaruh return on equity terhadap nilai perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

menggunakan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan. 

Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dan uji nilai 

selisih mutlak. Hasil penelitian ini menunjukan current ratio dan debt to equity 

ratiotidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi return on equity 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen tidak mampu 

memoderasi pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity 

terhadap nilai perusahaan. 

  

Kata Kunci: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity 

(ROE), Kebijakan Dividen (DPR), Nilai Perusahaan (PBV) 
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ABSTRACT 

 

Dian Nurvitasari, NIM. 1422100868, Accounting Study Program Faculty 

of Economics, University of Widya Dharma Klaten, Thesis Title: "Influence of 

Current Ratio, Debt to Equity Ratio, and Return on Equity to Company Value 

with Dividend Policy as Moderate Variable at Manufacturing Company Listed 

on BEI Year 2016". 

The purpose of this research is to examine (1) the influence of current ratio 

to firm value, (2) the influence of debt to equity ratio to firm value, (3) the influence 

return on equity to firm value (4) influence dividend policy in moderate current 

ratio influence to value, (5) the influence of the dividend policy in moderating the 

effect of debt to equity ratio on firm value, (6) the effect of dividend policy in 

moderating the effect of return on equity on firm value. 

The population in this study is a manufacturing company listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2016. The sample in this study was taken by using 

purposive sampling obtained sample of 45 companies. 

The hypothesis was tested by using multiple regression analysis and test of 

absolute difference value. The results of this study show that the current ratio and 

debt to equity ratio do not affect the firm's value, but the return on equity influences 

the company's value, while the dividend policy is not able to moderate the influence 

of current ratio, debt to equity ratio, and return on equity to firm value.  

 

Key words:  Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity 

(ROE), Kebijakan Dividen (DPR), Nilai perusahaan (PBV) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat dewasa ini 

menciptakan suatu persaingan yang menuntut perusahaan-perusahaan 

untuk dapat mempertahankan eksistensi dan dihadapkan pada tuntutan 

agar mempunyai keunggulan untuk bersaing baik dalam teknologi, produk 

yang dihasilkan maupun sumber daya manusianya, sehingga sebuah 

perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Perusahaan sebagai entitas 

ekonomi lazimnya memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 

Dalam jangka pendek perusahaan bertujuan memperoleh laba secara 

maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, sementara dalam 

jangka panjang tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan. 

 Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja 

perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap 

perusahaan. Perusahaan mengharap manajer keuangan akan melakukan 

tindakan terbaik bagi perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan 

sehingga kemakmuran pemilik atau pemegang saham dapat tercapai.  Nilai 

perusahaan akan tergambar dari harga saham perusahaan bersangkutan. 

(Euis dan Taswan, 2002 dalam Nofrita, 2013) menyatakan bahwa semakin 

tinggi harga saham berarti semakin meningkat pula nilai perusahaan.  

 

1 
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 Dengan baiknya nilai perusahaan maka perusahaan akan 

dipandang baik oleh para calon investor, demikian pula sebaliknya. Nilai 

perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. 

Menurut Amirya dan Atmini (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan adalah kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan 

penjualan, dan ukuran perusahaan. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya 

dibahas tiga faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu current 

ratio, debt to equity ratio, dan return on equity serta kebijakan deviden 

sebagai variabel pemoderasi. 

Current ratio merupakan salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio 

yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi current ratio 

suatu perusahaan berarti semakin kecil risiko kegagalan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya risiko yang akan 

ditanggung pemegang saham juga semakin kecil (Arifin, 2012:33 dalam 

Qodir 2016), sehingga semakin tinggi nilai rasio lancar ini semakin baik 

(semakin besar jaminan untuk pembayaran utang jangka pendek 

perusahaan).  

Debt to equity ratio (DER) merupakan ukuran yang dipakai 

dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya 

jaminan yang tersedia untuk kreditor (Irham Fahmi, 2012:128 dalam Qodir 

2016). Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang 

disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar 
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jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Debt to equity 

ratio menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal perusahaan sendiri 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya dan apabila semakin tinggi debt to 

equity ratio menunjukkan semakin besar total utang terhadap total ekuitas, 

juga akan menunjukkan semakin besar ketergantungan perusahaan 

terhadap pihak luar sehingga tingkat risiko perusahaan semakin besar. Hal 

ini akan berdampak pada menurunnya harga saham di bursa sehingga 

keuntungan yang diperoleh akan menurun (Agnes Sawir, 2009:112 dalam 

Qodir, 2016). Semakin besar pembelanjaan perusahaan yang 

menggunakan modal dari para pemegang sahamnya maka semakin besar 

pula dividen yang harus dibagi. Para kreditur umumnya senang bila rasio 

ini rendah, semakin rendah rasio tersebut berarti semakin tinggi tingkat 

pembelanjaan perusahaan yang disediakan oleh para pemegang saham dan 

semakin besar tingkat perlindungan kreditur dari kehilangan uang yang 

diinvestasikan ke perusahaan tersebut. 

Tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu dengan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi yang dapat dilihat pada rasio-

rasio profitabilitas perusahaan dan kegiatan operasional perusahaan yang 

didukung oleh sumber pendanaan yaitu modal dan hutang yang merupakan 

unsur dari struktur modal, yang tercermin pada rasio-rasio hutang 

perusahaan. Rasio-rasio tersebut merupakan rasio-rasio keuangan yang 
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tercantum dalam laporan keuangan perusahaan, yang pada dasarnya dapat 

menyediakan informasi bagi investor mengenai kinerja keungan 

perusahaan dan dapat membantu keputusan investor dalam pembelian 

saham.         

Return on equity merupakan salah rasio yang digunakan untuk 

menghitung profitabilitas perusahaan. Menurut Kusumawati (2005) dalam 

Rahmawati (2017) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator 

dari keberhasilan operasi perusahaan. Dengan laba yang tinggi, 

keuntungan yang akan dibagikan pada pemegang saham akan semakin 

tinggi pula, dan hal ini akan membuat investor tertarik untuk membeli 

saham perusahaan yang selanjutnya berdampak pada naiknya harga saham 

perusahaan. Investor akan membayar dengan harga tinggi bila perusahaan 

memiliki prospek yang baik di masa mendatang, yang dapat dinilai dari 

profit perusahaan. Dalam penelitian ini profitabilitas dihitung dengan 

menggunakan ROE (return on equity). ROE merupakan rasio yang 

menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham (Dewi dan Wirajaya, 

2013 dalam  Apsari, 2015). 

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan 

memberikan laba yang optimal yang digunakan kembali untuk kegiatan 

investasi atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan mengenai pembagian laba atau 
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menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Dividen 

dapat digunakan untuk mengurangi agency problem dalam perusahaan 

(Shubiri et al.2012:645 dalam Qodir 2016). Kebijakan dividen akan 

berdampak terhadap besarnya laba ditahan perusahaan yang merupakan 

sumber pendanaan internal perusahaan yang akan digunakan untuk 

mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang (Uwigbe et 

al.2012:442 dalam Qodir 2016). Perusahaan membagikan dividen apabila 

perusahaan memiliki kelebihan dana yang diperoleh dari operasi 

perusahaan (laba setelah pajak ditambah  penyusutan). Jumlah maksimum 

dana yang dibagikan sebagai dividen diukur dengan menggunakan laba 

bersih setelah pajak. Semakin tinggi pembayaran dividen kas suatu 

perusahaan, akan menimbulkan sinyal positif bagi para pemegang saham. 

Sinyal tersebut mengindikasikan bahwa keuntungan perusahaan semakin 

meningkat. Meningkatnya laba perusahaan mengakibatkan meningkatnya 

harga saham perusahaan. Peningkatan harga saham perusahaan akan 

berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Kebijakan dividen 

tetap menjadi salah satu kebijakan keuangan yang paling penting tidak 

hanya dari sudut pandang perusahaan, tetapi juga dari sudut pandang 

pemegang saham, konsumen, karyawan, badan pengawas dan pemerintah 

(Uwigbe et al.2012:443 dalam Qodir 2016). Pembayaran dividen yang 

tinggi kepada para pemegang saham mencerminkan harga pasar saham 

meningkat, sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Dalam 

penelitian ini kebijakan dividen digunakan sebagai variabel moderasi 
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antara current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity dalam 

mempengaruh nilai perusahaan, hal ini karena kebijakan dividen menjadi 

pusat perhatian banyak pihak sebagai pemegang saham, kreditor, maupun 

pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan dari informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Dividen memiliki informasi sebagai syarat 

prospek perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham, maka kinerja perusahaan akan dianggap baik, dan pada 

akhirnya penilaian terhadap perusahaan yang tercermin melalui harga 

saham akan semakin baik pula. 

Penelitian mengenai nilai perusahaan telah banyak dilakukan, 

namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah tahun pengamatan, objek perusahaan serta variabel independen 

dalam penelitian. Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016. Perusahaan manufaktur 

adalah perusahaan yang menjual produknya yang dimulai dengan proses 

produksi yang tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses 

pengolahan bahan hingga menjadi produk yang siap jual. Perusahaan 

manufaktur membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk membiayai 

operasi perusahaan mereka salah satunya dengan investasi saham yang 

tentunya berhubungan dengan pembagian dividen. Pembayaran dividen 

yang semakin besar sebagai indikator nilai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meniliti 

judul penelitian “Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan 
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Return On Equity Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan 

Dividen sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2016”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 

1. Apakah current ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016? 

2. Apakah debt to equty ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI tahun 2016? 

3. Apakah return on equity berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016? 

4. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh current ratio 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2016? 

5. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh debt to equity ratio 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2016? 

6. Apakah kebijakan dividen  memoderasi pengaruh return on equity 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan  manufaktur  yang terdaftar 

di BEI tahun 2016? 
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C. Tujuan Penelitian  

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menguji apakah current ratio berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2016. 

2. Untuk menguji apakah debt to equity ratio  berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2016. 

3. Untuk menguji apakah return on equity berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2016. 

4. Untuk menguji apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh 

current ratio terhadap nilai perusahaan  pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2016. 

5. Untuk menguji apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh debt 

to equity ratio terhadap nilai perusahaan  pada perusahaan manufaktur  

yang terdaftar di BEI tahun 2016. 

6. Untuk menguji apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh 

return on equity terhadap nilai perusahaan  pada perusahaan  

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016. 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor 

yang akan menanamkan modalnya agar tidak salah dalam menanamkan 

modalnya. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengambilan keputusan terutama dalam upaya peningkatan nilai 

perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan dapat 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Current ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016. 

2. Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016. 

3. Return on equity berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016. 

4. Kebijakan dividen tidak memoderasi pengaruh current ratio terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016. 

5. Kebijakan dividen tidak memoderasi pengaruh debt to equity ratio 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

6. Kebijakan dividen tidak memoderasi pengaruh return on equity 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, adapun 

saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan profitabilitas dalam 

hal ini lebih memfokuskan pada retun on equity perusahaan karena 

dengan return on equity perusahaan yang tinggi terbukti akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

2. Bagi investor, sebaiknya memperhatikan profitabilitas yang tercermin 

pada return on equity suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan 

untuk menginvestasikan dananya, karena return on equity yang tinggi 

terbukti akan meningkatkan nilai perusahaan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah periode 

pengamatan dan jumlah sampel perusahaan, agar dapat memprediksi 

hasil penelitian dari masing-masing sektor perusahaan. Selain itu 

peneliti juga sebaiknya menambahkan variabel lain yang diduga 

mempengaruhi nilai perusahaan misalnya variabel return on assets, 

leverage, dan ukuran perusahaan. 
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