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MOTTO 

 

 

Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya...... 

(Pengkhotbah3 : 11a) 

 

 

Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah 

bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 

(Markus 11:24) 

 

 

"Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 

Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton."  

(Mark Twain) 
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ABSTRAK 

 

KEN JUVIANALETTA, 1222100710, 2016, PENGARUH KEBIJAKAN 

DIVIDEN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, UKURAN 

PERUSAHAAN, RETURN ON ASSETS, DAN KEPUTUSAN INVESTASI 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014. 

 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, 

return on assets, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2014 sebanyak 61 perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan dividen, profitabilitas, 

likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, return on assets, keputusan investasi secara 

simultan mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2014. Secara parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, leverage tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, return on assets berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

 

Kata kunci: kebijakan dividen, profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran      

perusahaan, return on assets, keputusan investasi, nilai 

perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdirinya sebuah perusahaan pasti memiliki tujuan yang jelas yang ingin 

dicapai oleh perusahaan. Ada beberapa tujuan dari berdirinya sebuah perusahaan, 

yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang 

sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan 

pemilik perusahaan atau para pemilik. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga 

adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. 

Ketiga tujuan perusahaan tidak jauh berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin 

dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya (Martono dan Harjito, 2008). Salah satu tujuan yang akan dibahas adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Nilai 

perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan 

diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Brigham dan 

Gapenski,1996). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai 

perusahaan.  

Terdapat dua analisa untuk menilai atau meramalkan harga saham pada 

periode yang akan datang. Pertama analisa teknikal, Vibby (2007) menjelaskan 

bahwa prinsipnya, analisa teknikal merupakan studi utama melakukan penelitian 

yang mendasari kombinasi antara studi nilai harga (nilai harga pembukaan, nilai 

harga tertinggi atau terendah, dan nilai harga penutupan) dengan menggunakan 

grafik-grafik atau chart yang terbentuk sebagai peta utama untuk menentukan 



 

langkah berikutnya. Kedua analisa fundamental, analisa fundamental merupakan 

metode analisis yang menggunakan studi tentang keadaan ekonomi, industri, dan 

kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai wajar dari saham suatu 

perusahaan. Analisa fundamental menitikberatkan pada data-data kunci dalam 

laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah 

atau belum diapresiasi secara tepat (Vibby, 2007:30). 

Keputusan dividen atau kebijakan dividen merupakan keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

deviden atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi 

di masa yang akan datang. Kreditur membutuhkan informasi mengenai kebijakan 

dividen ini untuk menilai dan menganalisa kemungkinan return yang akan 

diperoleh jika memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. Kebijakan dividen 

pada dasarnya adalah penentuan besarnya porsi keuntungan yang akan diberikan 

kepada pemegang saham. Kebijakan keputusan pembayaran dividen merupakan 

hal yang penting yang menyangkut apakah arus kas akan dibayarkan kepada 

investor atau akan ditahan untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan. 

Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan dividen masing-

masing perusahaan. Proporsi net incom after tax yang dibagikan sebagai dividen 

biasanya dipresentasikan dalam dividend pay out ratio (DPR). Dividend pay out 

ratio inilah yang menentukan besarnya dividen per lembar saham (dividend per 

share). Jika dividen yang dibagikan besar maka hal tersebut akan meningkatkan 

harga saham yang juga berakibat pada peningkatan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Copeland dkk (1992) mendefinisikan 



 

probabilitas sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari penjualan dan 

investasi perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para 

stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat 

sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi 

perusahaan. Dengan baiknya kinerja perusahaan akan meningkatkan pula nilai 

perusahaan (Suharli,2006). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santika dkk 

(2002) pengaruh profitabilitas sebagai indikator kinerja perusahaan berpengaruh 

positif terhadap perusahaan. Karena  dengan  meningkatnya kinerja perusahaan  

akan  meningkatkan  ROA  dan  ROE  yang merupakan contoh proksi dari rasio 

profitabilitas.  

Rasio likuiditas yang dihitung melalui tingkat current ratio mencerminkan 

kecukupan arus kas dalam menyelesaikan utang jangka pendek. Semakin likuid 

perusahaan, maka tingkat kepercayaan investor akan meningkat dan ini akan 

memberikan kesempatan perusahaan untuk berkembang sehingga dapat  

meningkatkan harga dan jumlah saham perusahaan. 

Financial Leverage terjadi karena perusahaan menggunakan sumber dana 

yang berasal dari modal asing/hutang yang menyebabkan perusahaan 

menanggung beban tetap. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini, 

diharapkan memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan beban 

tetap yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

laba guna menutupi beban bunga yang harus dibayarkan serta dapat meningkatkan 

laba per lembar saham. Menurut Rosalina (2010), perolehan laba melalui modal 

pinjaman cukup menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan, karena investor melihat adanya pengelolaan modal yang optimal 



 

dalam perusahaan dengan harapan jika perusahaan menggunakan modal saham 

maka perusahaan akan memperoleh laba lebih besar bagi para pemegang saham 

sehingga akan meningkatkan pula laba per lembar saham perusahaan. Dewi 

(2004) dalam Rosalina (2010) menyatakan bahwa  Leverage keuangan perusahaan 

akan mempengaruhi laba per lembar saham, tingkat risiko dan harga saham. 

Begitu pula yang diungkapkan oleh Sutrisno (2009) bahwa harga pasar saham 

mencerminkan nilai riil perusahaan. Dari kedua teori tersebut dapat diambil 

kesimpulan yaitu financial leverage suatu perusahaan akan mempengaruhi laba, 

laba per lembar saham, tingkat risiko, dan harga saham. 

Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori golongan 

yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Ukuran 

perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya 

perusahaan biasanya mempengaruhi penilaian seorang investor untuk investasi di 

suatu perusahaan. Menurut Sartono (2010) perusahaan yang besar biasanya lebih 

mengungkapkan informasi yang lebih lengkap dibandingkan perusahaan yang 

kecil dan kemudahan akses mendapatkan dana. Semakin besar perusahaan 

semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan. 

Investor akan menanamkan modalnya tentunya dengan harapan akan 

mendapatkan imbal hasil (return) yang besar. Dalam analisa fundamental terdapat 

rasio Return On Assets (ROA). Menurut Dendawijaya (2005) Rasio ROA 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Dengan mempunyai Return 

On Assets (ROA) yang tinggi, akan menarik investor untuk menanamkan 



 

modalnya kepada perusahaan karena dianggap berhasil menghasilkan laba yang 

tinggi dan nantinya akan berdampak pada deviden yang akan diterima oleh 

investor. Semakin banyak yang tertarik akan membuat permintaan terhadap 

saham tersebut meningkat, sehingga membuat harga saham perusahaan akan 

menjadi naik juga. 

Keputusan investasi adalah keseluruhan proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu 

kembalinya dana tersebut melebihi 1 tahun. Signalling Theory menyatakan bahwa 

pengeluaran investasi memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham 

sebagai indikator nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berangkat 

dari research gap, yaitu adanya inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai nilai perusahaan. Peneliti melakukan penelitian lanjutan  yang bersifat 

pengulangan atau replikasi maupun pengembangan mengenai nilai perusahaan. 

Khususnya pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran 

perusahaan, return on assets, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian mengenai nilai perusahaan telah banyak dilakukan, namun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun 

pengamatan dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Peneliti 

melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014. 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 dijual. 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 peruahaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

ini diberi judul ”Pengaruh kebijakan deviden, profitabilitas, likuiditas, 

leverage, ukuran perusahaan, return on assets, dan keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia tahun 2014”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Apakah kebijakan deviden, profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran 

perusahaan, return on assets, dan keputusan investasi secara simultan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014? 

2. Apakah kebijakan deviden secara parsial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014? 

3. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014? 



 

4. Apakah likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014? 

5. Apakah leverage secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014? 

6. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014? 

7. Apakah return on assets secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014? 

8. Apakah keputusan investasi secara parsial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah kebijakan deviden, profitabilitas, likuiditas, leverage, 

ukuran perusahaan, return on assets, dan keputusan investasi secara simultan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 

2. Untuk menguji apakah kebijakan deviden secara parsial berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. 



 

3. Untuk menguji apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. 

4. Untuk menguji apakah likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. 

5. Untuk menguji apakah leverage secara parsial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. 

6. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. 

7. Untuk menguji apakah return on assets secara parsial berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. 

8. Untuk menguji apakah keputusan investasi secara parsial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini semoga bermanfaat bagi peneliti, calon investor, dan bagi 

pihak akademisi. Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

 



 

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh kebijakan 

deviden, profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, return on 

assets, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dalam praktik yang 

dihubungkan dengan pengetahuan teoritis. 

2. Bagi Akademisi 

Bagiakademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

referensi dalam melakukan penelitian yang sama. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi 

bagi calon investor agar dapat dijadikan bahan pertimbangan pada saat 

melakukan investasi agar tidak salah memilih perusahaan. 

4. Bagi perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan 

variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan nilai 

perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Dari hasil uji F menunjukkan variabel kebijakan dividen, profitabilitas, 

likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, return on asses, dan keputusan 

investasi secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 

2. Dari hasil uji t menunjukan variabel profitabilitas dan return on assets secara 

parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel yang 

lainnya yaitu variabel kebijakan dividen, likuiditas, leverage, ukuran 

perusahaan, dan keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, saran yang dapat 

diberikan antara lain. 

1. Bagi perusahaan diharapkan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan 

produktifitas aktiva. Variabel return on assets (ROA) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai  perusahaan, sehingga manajemen harus 

dapat memanfaatkan aset yang dimiliki agar aset tersebut dapat menghasilkan 

laba bagi perusahaan. Dengan pertumbuhan laba yang stabil, maka akan lebih 

mudah dalam  mendapatkan suntikan dana dari para investor. Selain variabel 
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pertumbuhan laba, perusahaan juga diharapkan memperhatikan variabel 

profitabilitas. Temuan variabel profitabilitas (ROE) yang negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan menunjukkan  manajemen perusahaan 

tidak berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan 

sesuaidengan tujuan manajemen keuangan memaksimumkan nilai 

perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mengkoreksi kembali prospek 

kegiatan yang dijalankan perusahaan agar lebih produktif, sehingga para 

pemegang saham akan merasakan keuntungan yang lebih besar dari biaya 

modalnya. 

2. Bagi para investor hendaknya memperhatikan return on assets suatu 

perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi karena return on assets 

yang terus meningkat terbukti akan menambah nilai perusahaan. 

3. Pada penelitian selanjutnya yang akan mengangkat topik yang sama,  

disarankan untuk menambah jumlah sampel yang digunakan, serta  

memperpanjang periode penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih akurat. 
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