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MOTTO 

 

 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, Dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 

(Q.S. Al Baqoroh:45) 

 

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

orang-orang yang berilmu ke dalam beberapa derajat. 

(Al-Mujadalah:11) 

 

Apapun masalahmu, jangan pernah menyerah apapun rintanganmu tetap bertahan, 

karena masih ada Allah. 
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ABSTRAK 

 
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN  

PENDANAAN, KEBIJAKAN DEVIDEN DAN  

PROFITABILITAS TERHADAP  

NILAI PERUSAHAAN 

 ( Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Makanan dan 

Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 )  

 

Oleh: 

Rizky Rachmadhani 

16.0101.0223 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, kebijakan deviden, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Berdasarkan metode 

pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling diperoleh sampel 

sebanyak 10 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi liniear 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan deviden tidak berpengaruh 

terhadap terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Kata kunci : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan 

Deviden, Profitabilitas, Nilai Perusahaan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor industri food and beverage merupakan salah satu sektor usaha 

yang terus mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu peluang untuk 

menanamkan investasi pada sektor food and beverage ini sangat 

menjanjikan, karena setiap orang membutuhkan makanan dan minuman 

sebagai kebutuhan primer disamping sektor ini tahan terhadap krisis 

ekonomi karena dalam kondisi krisis atau tidak, sebagian besar produk 

makanan dan minuman tetap dibutuhkan. Banyaknya perusahaan sektor 

food and beverage membuat persaingan semakin ketat, sehingga membuat 

setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat 

tercapai. Setiap  perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memakmurkan 

pemilik perusahaan atau pemegang saham. Tujuan ini dapat diwujudkan 

dengan memaksimumkan nilai perusahaan dengan asumsi bahwa pemilik 

perusahaan atau pemegang saham akan makmur jika kekayaannya 

meningkat. Meningkatnya kekayaan dapat dilihat dari semakin 

meningkatnya harga saham yang berarti juga nilai perusahaan meningkat 

(Wahyudi dan Pawestri, 2006).   

 Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan. 

Nilai perusahaan mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan 

dapat dinilai dari harga saham yang stabil dan mengalami kenaikan dalam 

jangka panjang. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga 
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tinggi. Semakin tinggi nilai perusahaan mengindikasikan kemakmuran 

pemegang saham serta prospek perusahaan di masa depan. Dengan 

baiknya nilai perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh para 

calon investor, demikian pula sebaliknya (Brigham dan Houston, 2010).  

Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan 

dapat dicapai melalui pengambilan keputusan keuangan yang tepat. 

Menurut Van Horne (2010) fungsi keuangan mencakup tiga keputusan 

utama yang harus diambil oleh perusahaan, yaitu keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Tiga keputusan tersebut 

saling beruhubungan karena keputusan investasi dapat dilakukan jika 

didukung dengan dana yang cukup, sedangkan untuk mendapatkan dana 

tersebut perlu dibuat suatu keputusan pendanaan yang tepat dan sesuai 

dengan kondisi perusahaan dan dipengaruhi oleh kebijakan dividen atau 

pembelian kembali saham. Suatu kombinasi yang optimal atas ketiganya 

akan memaksimumkan nilai perusahaan yang selanjutnya akan 

meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham (Hasnawati,2011). 

Dalam menjalankan operasi bisnisnya, perusahaan tentu saja akan di 

hadapkan pada situasi dimana nilai perusahaan akan meningkat atau 

bahkan manurun. Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya 

mampu keluar dari zona merah pada perdagangan saham. Seluruh sektor 

mampu parkir di zona hijau. Pada penutupan perdagangan saham Kamis 

(6/9/2018), IHSG menguat 92,59 poin atau 1,63 persen ke posisi 5.776,09. 

Indeks saham LQ45 juga naik 2,15 persen ke posisi 909,68. Seluruh 
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indeks saham acuan kompak parkir di zona hijau. Sebanyak 249 saham 

menguat sehingga mendorong IHSG. Selain itu 130 saham melemah dan 

106 saham diam di tempat. IHSG sempat berada di level tertinggi 5.786,66 

dan terendah 5.660,86. (Liputan6, 2018) 

Naik turunnya harga saham dipasar modal menjadi sebuah kasus yang 

menarik untuk dibicarakan berkaitan dengan isu naik turunnya nilai 

perusahaan itu sendiri. Adapun kasus penurunan harga saham di 

perusahaan Manufaktur terjadi di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

(AISA). Pergerakan saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) 

yang dua hari berturut-turut turun lebih dari 9%, bahkan pada tanggal 20 

Januari 2016 sempat auto reject kiri yang berarti penurunan harga saham 

sudah mencapai batas maksimal. Pada tanggal 19-20 Januari 2016, saham 

AISA memang terkoreksi cukup tajam. Harga AISA anjlok 9,25% pada 

Selasa (19/01/2016) dan kembali turun 9,22% dihari berikutnya 

(20/01/2016). Sejak pertengahan tahun lalu harga saham AISA secara 

perlahan sudah mulai menunjukan penurunan dari harga tertingginya di 

level 2,215 yang berlanjut hingga penutupan akhir 2015 harganya jatuh 

pada angka 1,120. Sampai pada akhirnya menarik banyak perhatian 

investor pada tanggal 20 dan 21 Januari lalu yang harganya menyentuh 

level terendah pada angka 935. (investasi.kontan.co, 2016) 

Penurunan harga saham juga terjadi pada  PT Multi Bintang Indonesia 

Tbk (MLBI) dan PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Dalam penutupan 

perdagangan saham kamis (16/4), harga saham Multi Bintang tercatat 
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turun 1,04 persen menjadi Rp 9.500 per saham, dari Rp 9.600 per saham. 

Sementara itu, harga DeltaDjakaerta terpantau melemah 0,12 persen 

menjadi RP 279.500 per saham, dari Rp 280 ribu persaham. (CNN 

Indonesia, 2015) 

Jika melihat kasus diatas terkait naik turunya nilai perusahaan, 

sehingga nilai perusahaan menjadi aspek yang sangat penting untuk dijaga 

agar tetap dalam kondisi yang baik. Dengan nilai perusahaan yang tinggi 

dianggap mampu mendatangkan keuntungan bagi pemegang sahamnya, 

sebaliknya jika nilai perusahaan turun atau bahkan anjlok pada titik yang 

rendah akan merugikan pemegang sahamnya, hal ini tentu akan 

mempengaruhi kelangsungan dimasa mendatang. 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan di dalam 

penelitian ini diantaranya adalah keputusan investasi. Menurut Nahdiroh 

(2013), keputusan investasi merupakan ketetapan yang dibuat oleh pihak 

perusahaan dalam membelanjakan dana yang dimilikinya dalam bentuk 

aset tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan 

datang. Keputusan investasi juga merupakan faktor penting dalam fungsi 

keuangan perusahaan karena untuk mencapai tujuan perusahaan dapat 

dicapai melalui kegiatan investasi perusahaan. Investasi modal merupakan 

salah satu aspek utama dalam keputusan investasi selain penentuan 

komposisi aktiva. Keputusan investasi merupakan pengalokasian dana 

dalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di 

masa depan. Apabila menunjukkan pertumbuhan positif maka akan 
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menjadi prospek menguntungkan bagi investor (Ilhamsyah, 2017). Hal ini 

sesuai dengan penelitian dari Rafika (2017), Andriani (2017), Ilhamsyah 

(2017) dan Pertiwi et al. (2016) yang menunjukkan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian 

dari Sundari et al. (2017) menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Selain keputusan investasi yang berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, keputusan pendanaan juga mempengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut Andriani (2017), keputusan pendanaan berkaitan dengan 

penentuan  struktur modal yang tepat bagi perusahaan. Tujuan dari 

keputusan pendanaan adalah bagaimana perusahaan menentukan sumber 

dana yang optimal untuk mendanai berbagai alternatif investasi, sehingga 

dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

sahamnya. Keputusan pendanaan juga dapat mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Keputusan pendanaan berkaitan dengan keputusan perusahaan 

dalam mencari dana untuk membiayai investasi dan menentukan 

komposisi sumber pendanaan (Kumar et al, 2012). Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Rafika (2017) dan Sundari et al. (2017) yang menunjukkan 

bahwa keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sementara itu hasil penelitian Fenandar dan Raharja (2012) yang 

menunjukkan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, karena pada titik tertentu peningkatan hutang akan 
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menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari 

penggunaan hutang lebih kecil dari biaya yang ditimbulkan. 

Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan selain keputusan 

investasi dan keputusan pendanaan adalah kebijakan deviden, nilai 

perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. 

Kebijakan dividen merupakan pembagian hasil usaha atau laba yang 

diberikan kepada pemegang saham, biasanya dibagi dalam bentuk dividen 

kas maupun laba ditahan (Ilhamsyah, 2017). Penelitian Andriani (2017) 

dan Ilhamsyah (2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang membagikan 

deviden tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, penelitian 

dari Sundari et al. (2017) membuktikan bahwa kebijakan deviden tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya peningkatan atau 

penurunan kebijakan deviden perusahaan tidak memberikan dampak 

terhadap nilai perusahaan.  

Selain keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan 

dividen, nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan 

perusahaan berasal dari penjualan dan keputusan investasi yang dilakukan 

perusahaan. Menurut Prasetyorini (2013) profitabilitas yang diukur dengan 

return on equity (ROE) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai 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 
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dan investasi perusahaan. Sebaliknya penelitian Ukhriyawati (2018) yang 

mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

niali perusahaan. 

Adanya ketidakkonsistenan dalam penelitian terdahulu, maka peneliti 

melakukan penelitian ulang terhadap pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Agung (2017). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti 

menambah satu variabel independen yaitu profitabilitas serta periode 

penelitian yang terbaru yaitu pada tahun 2016-2019. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka akan 

diajukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Keputusan 

Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden Dan 

Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan  (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 

tahun 2016-2019)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, setiap  

perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memakmurkan pemilik 

perusahaan atau pemegang saham. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan 

memaksimumkan nilai perusahaan dengan asumsi bahwa pemilik 

perusahaan atau pemegang saham akan makmur jika kekayaannya 
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meningkat. Meningkatnya kekayaan dapat dilihat dari semakin 

meningkatnya harga saham yang berarti juga nilai perusahaan meningkat. 

Faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah keputusan 

investasi, keeputusan pendanaan, kebijakan deviden dan profitabilitas, 

maka dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk meguji dan 

menganalisis: 

1. Menguji dan menganalisis keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Menguji dan menganalisis keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Menguji dan menganalisis kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

4. Menguji dan menganalisis profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Manfaat Akademis 

       Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam ilmu yang 

didapatkan selama pendidikan dan media untuk belajar memecahkan 
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masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran 

berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh dibangku kuliah. Serta 

diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan kebijakan deviden dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan serta sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang 

serupa di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Investor 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

serta  

petunjuk kepada para investor dalam mempertimbangkan serta 

memutuskan investasinya pada suatu perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

pertimbangan kepada perusahaan dalam memutuskan kegiatan-

kegiatan untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan. 

E. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, 

dimana antar bab yang satu dengan yang lain merupakan satu komponen 

yang berkaitan. Sistematika dari masing-masing bab adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I            : Pendahuluan 

Bab ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

para pembaca mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis 

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendasari analisis 

data yang diambil dari beberapa literatur pustaka dan hasil 

penelitian terdahulu mengenai keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan deviden, profitabilitas, 

nilai perusahaan, serta perumusan hipotesis dan model 

penelitian. 

BAB III : Metoda Penelitian 

Bab ini akan menguraikan metoda yang akan digunakan 

dalam penelitian. Metoda penelitian ini akan diuraikan 

mulai dari jenis data, populasi dan sampel, variabel 

operasional dan pengukurannya, serta metoda analisis data 

yang digunakan. 

 BAB IV : Hasil dan Pembahasan 
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Bab ini akan dikemukakan hasil dari penelitian dan 

pembahasan masalah dengan menggunakan alat analisis 

SPSS, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. 

 BAB V : Kesimpulan  

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penyusunan 

skripsi dimana akan dikemukakan kesimpulan dan saran. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESI 

 

A. Telaah Teori 

1. Signalling Theori 

       Signalling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. 

Menurut Brigham dan Houston (2006), bahwa sinyal adalah suatu 

tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan. Sinyal ini merupakan informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang 

penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar 

perusahaan. 

       Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai 

dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak 

eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena 

terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena 

perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan 

prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor). 

Kurangnya informasi bagi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan hargta 

yang rendah untuk perusahaan. 
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       Teory signaling juga menjelaskan mengenai hubungan antara 

pengeluaran investasi dan juga nilai perusahaan, dimana pengeluaran 

investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan 

dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga sebagai 

indikator nilai perusahaan (Hasnawati, 2005). Informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena 

pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. 

Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana 

efeknya pada perusahaan (Fenandar, 2012). 

2. Nilai Perusahaan 

       Nilai perusahaan memberikan gambaran kepada manajemen 

mengenai persepsi investor mengenai kinerja masa lalu dan prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang (Brigham dan Houston, 2006). 

Sujoko dan Soebiantoro (2007) menjelaskan bahwa nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 

yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan berperan 

penting dalam memproyeksikan kinerja perusahaan sehingga dapat 

mempengaruhi investor dan calon investor terhadap suatu perusahaan 

(Mulianti, 2010 dalam Setiaji, 2011). Meningkatkan nilai perusahaan 

adalah tujuan dari setiap perusahaan, karena semakin tinggi nilai 
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perusahaan maka akan diikuti pula oleh tingginya kemakmuran  

pemegang saham. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan 

kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang 

saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut 

(Tendi Haruman, 2007).  

       Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek, salah 

satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar 

saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan 

ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Semakin tinggi 

harga saham, maka nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang 

saham juga akan meningkat. 

3. Keputusan Investasi 

       Keputusan investasi merupakan ketetapan yang dibuat oleh pihak 

perusahaan dalam membelanjakan dana yang dimilikinya dalam 

bentuk aset tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa 

yang akan datang (Nahdiroh, 2013). Keputusan investasi merupakan 

keputusan yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan kegiatan 

perusahaan untuk melepaskan dana pada saat sekarang dengan harapan 

untuk menghasilkan arus dana masa mendatang dengan jumlah yang 

lebih besar dari yang dilepaskan pada saat investasi awal, sehingga 

harapan perusahaan untuk selalu tumbuh dan berkembang akan 

semakin jelas dan terencana (Pujiati dan Widanar, 2009).  
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       Menurut Harjito dan Martono (2013 : 144) menjelaskan bahwa 

investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan ke dalam suatu asset (aktiva) dengan harapan memperoleh 

pendapatan dimasa yang akan datang. Keputusan investasi dapat 

dikelompokkan kedalam investasi jangka pendek seperti investasi 

kedalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang, dan 

persediaan maupun investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, 

gedung, kendaraan, mesin, peralatan produksi, dan aktiva tetap 

lainnya. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.  

4. Keputusan Pendanaan 

       Keputusan pendanaan berkaitan dengan keputusan perusahaan 

dalam mencari dana untuk membiayai investasi dan menentukan 

komposisi sumber pendanaan (Kumar et al, 2012). Pendanaan 

perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan sumber dananya yaitu 

pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Efni, dkk. (2011), 

menyatakan bahwa pendanaan internal merupakan pendanaan yang 

berasal dari dalam perusahaan berupa laba ditahan sedangkan 

pendanaan eksternal yaitu pendanaan utang, ekuitas, dan hybrid 

securities. 

       Menurut Modigliani dan Miller dalam Haruman (2007) bahwa 

pendanaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Apabila pendanaan 
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didanai melalui utang, peningkatan tersebut terjadi akibat dari efek tax 

deductible. Artinya, perusahaan yang memiliki utang akan membayar 

bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yang 

dapat memberi manfaat bagi pemegang saham. Penggunaan dana 

eksternal juga akan menambah pendapatan perusahaan yang nantinya 

akan digunakan untuk kegiatan investasi yang menguntungkan bagi 

perusahaan. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur 

keputusan pendanaan adalah Debt to Equity Ratio (DER). DER 

menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui 

utang dengan pendanaan melalui ekuitas atau modal sendiri (Brigham 

dan Houston, 2001:103). 

5. Kebijakan Deviden 

       Kebijakan dividen merupakan keputusan yang berkaitan dengan 

penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham dan laba 

tersebut dapat dibagi sebagai dividen atau laba yang ditahan untuk 

diinvestasikan kembali (Husnan, 2013). Apabila perusahaan memilih 

untuk membagikan laba perusahaan sebagai dividen, maka akan 

mengurangi laba yang ditahan (retained earning) dan selanjutnya 

mengurangi total sumber dana intern (internal financing). Sebaliknya 

apabila laba yang diperoleh perusahaan digunakan sebagai laba 

ditahan, maka kemampuan pembentukan dana intern perusahaan akan 

semakin besar (Ningsih dan Iin, 2012). 
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       Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, maka 

dapat diartikan oleh investor sebagai sinyal harapan manajemen 

tentang membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang 

sehingga kebijakan dividen memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan dividen melibatkan dua pihak yang memiliki 

kepentingan berbeda, yaitu pemegang saham dan perusahaan itu 

sendiri. 

6. Profitabilitas 

       Profitabilitas merupakan kemampuan dari perusahaan dalam 

memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri (Trisnawati,2015). Profitabilitas yang tinggi 

menunjukan prospek perusahaan yang baik sehingga investor akan 

merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat 

(Sujoko dan Soebintoro, 2007). Tingkat profitabilitas yang tinggi 

berarti perusahaan tersebut menyediakan dana internal yang relatif 

lebih besar yang kemudian diakumulasikan sebagai laba ditahan. 

Apabila laba yang dihasilkan rendah berarti perusahaan menggunakan 

dana eksternal, dalam hal ini hutang akan menjadi lebih besar sebab 

dana internal yang dimiliki tidak memadai untuk membiayai kegiatan 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan diprofitabilisasi dengan Return 

On Equity (ROE). ROE adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas 

saham biasa, yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi dari 

pemegang saham biasa (Mardiyati et al, 2012). ROE membandingkan 
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laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan 

pemegang saham perusahaan. 

       ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham yaitu untuk 

mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang 

dilakukan sinyal positif bagi investor yang nantinya akan 

meningkatkan harga saham dan menaikkan nilai perusahaan (Prasetyo, 

2011). 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

       Penelitian ini adalah hasil modifikasi penelitian dari berbagai judul 

penelitian yang berkaitan dengan variabel keputusan pendanaan, 

keputusan pendanaan, kebijakan deviden, profitabilitas dan nilai 

perusahaan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Pangestuti (2019) dengan judul 

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Kebijakan Deviden, 

Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan. Alat analisis dalam 

penelitian ini regresi linier berganda. Sampel yang digunakan metode 

purposive sampling, dengan jumlah pengamatan 138 perusahaan 

manufaktur 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan hutang 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan deviden 
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan keputusan investasi 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

       Penelitian yang dilakukan Sundari dan Abidin (2017) dengan judul 

Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan 

Deviden terhadap Nilai Perusahaan. Alat analisis dalam penelitian ini 

regresi linier berganda. Sampel terdiri dari 6 perusahaan food and 

beverage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan deviden secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2017) dengan judul 

Pengaruh Kebijakan Deviden, Keputusan Investasi, dan Profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Alat analisis yang digunakan regresi linier 

berganda. Sampel 10 perusahaan food and beverage. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan  dividen  berpengaruh  negatif  terhadap  

nilai perusahaan,    keputusan    investasi    berpengaruh    positif    

terhadap    nilai    perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2017) dengan judul 

Pengaruh Kebijakan Deviden, Keputusan Investasi dan Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan. Alat analisis yang digunakan regresi linier 

berganda. Sampel 10 perusahaan food and beverage. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif  tetapi  tidak  

signifikan  terhadap  nilai  perusahaan,  kebijakan  utang  berpengaruh  
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positif  dan signifikan  terhadap  nilai  perusahaan  dan  kebijakan 

investasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap nilai perusahaan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Dina dan Bandani dengan judul 

Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan 

Deviden dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. Alat analisis 

dalam penelitian ini regresi linier berganda. Sampel penelitian ini terdiri 

dari 17 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan variabel kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Agung (2017) dengan judul Pengaruh 

Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Deviden 

terhadap Nilai Perusahaan. Alat analisis dalam penelitian ini regresi linier 

berganda. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Keputusan investasi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan deviden tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2016) dengan judul 

Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan 

Deviden, Tingkat Suku Bunga terhadap Nilai Perusahaan. Alat analisis 

dalam penelitian ini regresi linier berganda. Sample perusahaan 
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manufaktur periode 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Variabel Keputusan terhadap Pendanaan, Kebijakan Dividen, Investasi 

berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Nilai Perusahaan sedangkan  

Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ni (2016) dengan judul 

Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Pemoderasi. Alat analisis dalam 

penelitian ini regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah pengamatan 

sebanyak 36 sampel penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Struktur modal dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dan kepemilikan manajerial mampu memoderasi profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return On Assets terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi struktur 

modal yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio terhadap nilai 

perusahaan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Rendy dan Maulana (2016) dengan 

judul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan 

Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaan. Alat analisis dalam 

penelitian ini regresi linier berganda. Sampel penelitian sebanyak 7 

perusahaan konstruksi, hasil penelitian  menunjukkan bahwa Keputusan 

investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, keputysan 
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pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kebijakan 

deviden berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyanti (2015) dengan judul 

Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Ukuran 

Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Jumlah sampel 

yang digunakan sebanyak 30 perusahaan manufaktur barang dan 

konsumsi di BEI. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa Keputusan 

investasi, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur 

dengan PBV, keputusan pendanaan yang diukur dengan DER 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan PBV, Secara simultan variabel keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

C. Perumusan Hipotesis 

a. Pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 

       Keputusan investasi didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva 

yang dimiliki dan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan 

net present value positif. Menurut Gaver dan Gaver dalam Afzal dan 

Rohman (2012), kesempatan investasi merupakan nilai perusahaan 

yang besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang 

ditetapkan manajemen di masa yang akan datang, dalam hal ini pada 

saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan 
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menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Pendapat ini sejalan 

dengan Smith dan Watts dalam Afzal dan Rohman (2012) yang 

menyatakan bahwa setelah kesempatan investasi merupakan 

komponen nilai perusahaan yang merupakan hasil dari pilihan-pilihan 

untuk membuat investasi di masa yang datang.  

       Teori yang mendasari keputusan investasi adalah signalling 

theory. Teori tersebut menyatakan bahwa pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa 

yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai 

indikator nilai perusahaan. Teori ini menunjukkan bahwa pengeluaran 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan memberikan sinyal, 

khususnya kepada investor maupun kreditur bahwa perusahaan 

tersebut akan tumbuh di masa mendatang. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Rosid (2017) menyatakan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan 

penelitian Ilhamsyah (2017) bahwa keputusan investasi berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Dapat diambil kesimpulan secara 

tidak langsung bahwa keputusan investasi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarka pernyataan diatas, sehingga 

dapat dihipotesiskan sebagai berikut :  

H1.  Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan  
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b. Pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan 

       Keputusan pendanaan didefinisikan sebagai keputusan yang 

menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. 

Sumber pendanaan di dalam suatu perusahaan dibagi menjadi dua 

kategori yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal.  

       Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber 

dan bentuk dana untuk pembiayaannya. Sumber pembiayaan yang 

berasal dari utang dapat berasal dari utang jangka pendek (current 

liabilities) maupun utang jangka panjang (long term debt) dan modal 

saham perusahaan yang terdiri dari saham preferen (preferred stock) 

dan saham biasa (common stock).  

       Penelitian Andriani (2017) mengatakan bahwa keputusan 

pendanaan merupakan keputusan yang berkaitan dengan proses 

pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelanjai investasi 

yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang 

tersedia dan semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi 

harga saham. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rafika (2017) dan 

Sundari et al. (2017) yang menunjukkan bahwa keputusan pendanaan 

berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan. Dapat diambil 

kesimpulan secara tidak langsung bahwa keputusan pendanaan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarka pernyataan 

diatas, sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut : 

H2.   Keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 
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c. Pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan 

       Kebijakan dividen berkaitan dengan kebijakan mengenai seberapa 

besar laba yang diperoleh perusahaan akan didistribusikan kepada 

pemegang saham. Rasio kebijakan dividen adalah jumlah dividen yang 

dibayarkan relatif terhadap pendapatan bersih perusahaan atau 

pendapatan tiap lembar. Investor akan melihat kenaikan dividen sebagai 

sinyal positif atas prospek perusahaan di masa depan, karena 

pembayaran dividen ini dapat mengurangi ketidakpastian dan 

mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. 

Ketika perusahaan membagikan dividen maka tingkat pertumbuhan akan 

berkurang. Disisi lain apabila perusahaan tidak membagikan dividen 

maka pasar akan memberikan sinyal negatif kepada prospek perusahaan. 

Semakin besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, maka 

banyak investor yang akan tertarik melakukan pembelian saham 

sehingga harga saham akan naik dan hal tersebut juga akan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

       Menurut penelitian Andriani (2017) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang membagikan deviden tinggi akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Sejalan dengan penelitian Fadilah (2016) menunjukkan 

bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Artinya nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang 

saham apabila perusahaan memiliki kas yang benar-benar bebas, yang 

dapat dibagikan kepada pemilik saham sebagai dividen. Semakin tinggi 
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nilai kesehatan suatu perusahaan akan memberikan keyakinan kepada 

pemegang saham untuk memperoleh pendapatan (dividen atau capital 

gain) di masa yang akan datang. Dapat diambil kesimpulan secara tidak 

langsung bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarka pernyataan diatas, sehingga dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut : 

H3. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

d. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

       Semakin baik pertumbuhan profitabilitas berarti prospek perusahaan 

di masa depan dinilai semakin baik juga, artinya semakin baik pula nilai 

perusahaan di mata investor. Apabila laba yang dihasilkan perusahaan 

meningkat, maka harga saham perusahaan juga ikut meningkat. Harga 

saham ini merupakan cerminan dari nilai perusahaan, maka harga saham 

yang meningkat akan menunjukkan kenaikan nilai perusahaan. 

Menurut penelitian Mardiyati (2015) profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian 

Ilhmsyah (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka akan 

meningkatkan kepercayaan para investor sehingga menyebabkan 

peningkatan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin 

tinggi pula nilai perusahaan. Dapat diambil kesimpulan secara tidak 
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langsung bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarka pernyataan diatas, sehingga dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut : 

H4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

D. Model Penelitian 

       Nilai perusahaan memberikan gambaran kepada manajemen mengenai 

persepsi investor mengenai kinerja masa lalu dan prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang. Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari 

beberapa aspek, salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, 

karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor 

atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi harga saham, maka 

nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham juga akan meningkat. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. 

Keputusan investasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena 

keputusan yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan kegiatan 

perusahaan untuk melepaskan dana pada saat sekarang dengan harapan 

untuk menghasilkan arus dana masa mendatang dengan jumlah yang lebih 

besar dari yang dilepaskan pada saat investasi awal. Keputusan pendanaan 

juga meempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, karena keputusan 

pendanaan yang menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh 

perusahaan. Sumber pendanaan di dalam suatu perusahaan dibagi menjadi 

dua kategori yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. 

Selanjutnya kebijakan deviden juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan 
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karena Kebijakan dividen menyangkut keputusan tentang penggunaan laba 

yang menjadi hak pemegang saham. Kemudian untuk profitabilitas sendiri 

merupakan faktor penting karena profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. Semakin baik tingkat profitabilitas 

perusahaan tentu akan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan 

konsep tersebut maka kerangka pemikiran ini digambarkan sebagai berikut 

: 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang dijadikan objek dalam 

penelitian. Menurut Sugiyono (2012:115) menjelaskan mengenai 

populasi bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dipilih sebagai tempat penelitian karena BEI memiliki data - data 

yang lengkap yang dibutuhkan untuk penelitian ini.  

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah penentuan sample dari populasi yang ada 

berdasarkan kreteria yang dikehendaki oleh peneliti dengan tujuan 

untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria 

tertentu. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari 
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timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian, yang pada 

akhirnya berpengaruh terhadap hasil analisis. 

Adapun kriteria yang dipilih dalam pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan food and beverage yang memiliki laba positif selama 

periode 2016-2019. 

2. Perusahaan food and beverage yang selama tahun 2016-2019 yang 

membagikan deviden kas dan mempunyai data lengkap untuk 

dianalisis.  

B. Data Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  

sekunder. Data sekunder adalah data-data yang telah tersedia, 

selanjutnya dilakukan proses analisis dan interpretasi terhadap data-data 

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.  

Sumber data yang digunakan berasal dari laporan keuangan 

perusahaan sampel yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) atau pada website perusahaan dan data laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dengan 

melakukan download terhadap profile masing-masing perusahaan yang 

dijadikan sampel. 
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2. Teknik Dokumentasi  

       Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa 

laporan keuangan yang termuat dalam annual report perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi 

dokumen primer (dokumen yang ditullis oleh orang yang langsung 

mengalami suatu peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa 

dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini). 

Data dalam penelitian ini bersumber dari statistik Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id). 

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

1. Nilai Perusahaan 

       Nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dicerminkan 

oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di 

pasar modal yang mencerminkan pendapat masyarakat tentang kinerja 

perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 

rumus: 

PBV = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

2. Keputusan Investasi 

       Keputusan investasi merupakan keputusan yang harus diambil 

manajer keuangan untuk mengalokasikan danadana perusahaan di 

berbagai aset yang ada  agar mendatangkan keuntungan di masa 

http://www.idx.co.id/
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mendatang. Penelitian ini menggunakan Price Earnings Ratio (PER)  

yang ditunjukkan dengan perbandingan antara closing price dengan 

laba per lembar saham (earnings per share). Menurut Brigham dan 

Houston (2011) dapat diukur dengan menggunakan rumus : 

PER =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

3. Keputusan Pendanaan 

       Keputusan pendanaan merupakan keputusan selanjutnya yang 

harus diambil seorang manajer keuangan mendanai investasi-investasi 

yang dilakukan perusahaan. Keputusan pendanaan dapat diukur dengan 

menggunakan rumus Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini 

menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui 

hutang dengan pendanaan melalui ekuitas (Wijaya dan Wibawa,2010) 

yang diukur dengan rumus sebagai berikut: 

  DER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
                      

4. Kebijakan dividen  

       Kebijakan dividen merupakan keputusan terakhir yang harus 

diambil seorang manajer keuangan dalam menentukan proporsi laba 

yang dibagikan kepada para pemegang saham yang bertujuan untuk 

meningkatkan kekayaan dan kinerja para pemegang saham dalam 

bentuk dividen tunai, proporsi laba yang mungkin akan diputar untuk 

modal perusahaan, dividen dalam bentuk dividen saham, pemecahan 

saham, dan pembelian saham beredar kembali. Kebijakan dividen 
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dapat diukur dengan menggunakan rumus Dividen Payout Ratio (DPR)

     

DPR = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 (𝐷𝑃𝑆)

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 (𝐸𝑃𝑆)
                                                             

5. Profitabilitas 

       Profitabilitas  dalam penelitian menggunakan  proxy Return on 

Equity (ROE). ROE membandingkan laba bersih setelah pajak dengan 

ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan (Horne 

dan Wachowicz, 2011) yang diukur dengan rumus ROE sebagai 

berikut: 

  ROE =   
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎
                                                             

D. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal (Ghozali, 2013). Dalam mendeteksi normalitas data dilakukan 

melalui analisis statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov‐

Smirnov test (K‐S). Pedoman pengambilan keputusannya yaitu : 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 artinya nilai residual distribusi tidak 

normal 

2. Jika nilai signifikansi > 0,05 artinya nilai residual terdistribusi 

normal. 
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b. Uji Multikolinieritas 

       Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regeresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

vairabel independen (Ghozali, 2011:106). Model regresi yang bebas 

dari multikoliniearitas adalah model yang memiliki nilai tolerance ≥ 

0,01 atau jika nilai variance inflation factor (VIF) ≤ 10. 

c. Uji Autokorelasi 

       Uji autokolerasi digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi 

kolerasi antara residu pada periode saat ini (t) dengan residu pada 

periode satu periode sebelumnya (t-1). Algifari (2015), 

mengungkapkan bahwa untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat 

menggunakan uji statistik yaitu uji Durbin-Watson dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Apabila dw < dl, maka terjadi autokorelasi negatif 

2. Apabila dl < dw < du, maka tidak dapat disimpulkan 

3. Apabila du < dw < 4-du, maka tidak terjadi autokorelasi negatif 

dan positif 

4. Apabila 4-du > dw > 4-dl, maka tidak dapat disimpulkan 

5. Apabila 4-dl < dw, maka terjadi autokorelasi positif 

d. Uji Heterokedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

       Teknik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu uji glejser. Uji glejser 

dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 

independen (Ghozali, 2016:137). Pengambilan keputusan mengenai 

heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(probability value > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

E. Alat Analisis Data 

       Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda dilakukan 

karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu. 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali,2011). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan model sebagai berikut : 

Y = a + b1 x1+ b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + e 

Keterangan : 

Y     : Nilai Perusahaan 

a      : Konstanta 
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b1, b2, b3, b4   : Koefisien Regresi 

X1     : Keputusan Investasi 

X2     : Keputusan Pendanaan 

X3      : Kebijakan Deviden 

X4      :  Profitabilitas 

e     : Error 

F. Pengujian Hipotesis 

1. Koefisien Determinan ( Uji 𝑅2) 

       Uji 𝑅2 atau yang disebut koefisien determinan digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinansi adalah antara 0 

dan 1. Nilai 𝑅2 yang kecil berarti kemampuan variabel‐variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas 

(Ghozali, 2013). Variabel–variabel independen yang memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen nilainya mendekati 1 (satu). 

2. Uji F  

       Uji F digunakan untuk menguji ketepatan model (good of fit). Uji 

F untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model 

mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. 

Untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok (fit) 

atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F 

tabel dengan derajat bebas. 
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       Menurut Ismoyo (2016), uji ini digunakan untuk mengetahui 

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara 

baik atau menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak, 

pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut:  

a. Jika F hitung > F tabel, atau p value < α = 0,05 maka hal  

tersebut signifikan, modelnya fit, dan layak digunakan dalam 

penelitian. 

b. Jika F hitung < F tabel, atau p value > α = 0,05 maka hal 

tersebut tidak signifikan, modelnya tidak fit, dan tidak layak 

digunakan dalam penelitian. 

3. Uji t 

       Pengujian terhadap koefisien regeresi secara parsial dilakukan 

dengan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain 

dianggap konstan. Dengan tingkat signifikansi sebesar 95%, nilai t 

hitung dari masing‐masing koefisien regresi kemudian dibandingkan 

dengan nilai t tabel. Jika t hitung > t tabel atau prob sig < α = 5% 

berarti bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari beberapa variabel 

seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 

dengan sampel penelitian sebanyak 10 perusahaan. Berdasarkan hasil analisis 

data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keputusan Investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 

2016-2019. 

2. Keputusan Pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 

2016-2019. 

3. Kebijakan Deviden tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 

2016-2019. 

4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

1. Sampel dalam penelitian ini hanya sebatas menggunakan perusahaan 

manufaktur sektor makanan dan minuman saja, sehingga sampel dinilai 

kurang mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yaitu keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan profitabilitas, sehingga 

masih kurang mencerminkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan empat tahun selama periode 2016-

2019. 

C. Saran 

Dari hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas maka 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel penelitian, tidak 

hanya satu subsektor tapi seluruh perusahaan yang ada di BEI. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel yang diperkirakan 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak periode pengamatan 

lebih dari empat tahun. 
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