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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara keputusan 
keuangan dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Adapun tujuan dari 
perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan melalui implementasi 
keputusan keuangan yang terdiri dari profitabilitas, keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, dan kebijakan dividen. Serta struktur kepemilikan perusahaan dapat 
mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan dan berarti pula mempengaruhi 
keputusan keuangan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari ICMD dan 
www.idx.com. Sampel dalam penelitian ini adalah 70 perusahaan manufaktur yang 
go public di BEI dengan periode 2007-2011. Sampel diambil dengan teknik 
purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi berganda dan hipotesis 
diuji dengan t test da F test dengan tingkat signifikan sebesar 5%. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa data yang digunakan di dalam penelitian 
ini telah memenuhi asumsi klasik, yang meliputi: terdistribusi normal, tidak 
terjadi multikolonearitas, tidak terjadi heterokedastisitas dan tidak terdapat 
autokorelasi. Dari hasil analisis regresi diperoleh pula hasil secara parsial bahwa 
variabel independen yaitu Hipotesis pertama (H1) Profitabilitas (ROE) 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua (H2) 
Keputusan Investasi (PER) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Hipotesis ketiga (H3) Keputusan Pendanaan (DER) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat (H4) Kebijakan Dividen (DPR) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kelima (H5) 
Kepemilikan Manajerial (MOW) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hipotesis keenam (H6) Kepemilikan Institusional (INS) berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
 
Keywords: Profitability, Investment Decisions, Financing Decisions, Dividend 

Policy, Managerial Ownership, Institusional Ownership, the Firm 
Value. 
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PENDAHULUAN 

Tujuan perusahaan didirikan untuk mencapai keuntungan atau laba yang 
sebesar-besarnya dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan 
mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai perusahaan dapat dinilai 
dari harga sahamnya yang stabil dan mengalami kenaikan dalam jangka panjang. 
Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi 
nilai perusahaan mengindikasikan kemakmuran pemegang saham. Harga saham di 
pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran 
investor, sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan 
sebagai proksi nilai perusahaan (Hasnawati, 2005a dan 2005b). 

Nilai perusahaan ditentukan oleh profitabilitas perusahaan. Profitabilitas 
suatu indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam 
mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 
perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan 
keputusan investasi yang dihasilkan perusahaan. Salah satu ukuran kinerja 
perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah 
laba yang dihasilkan perusahaan ( Subramayam 1996, dalam Rahmawati et al. 
2007). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus 
sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat 
(Sujoko dan Soebiantoro, 2007). 

Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 
manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang di ambil akan 
mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai 
perusahaan. Menurut hasnawati (2005b), manajemen keuangan menyangkut 
penyelesaian atas keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Suatu 
kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan 
yang selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham 
(Wijaya dan Wibawa, 2010). 

Dalam proses mamaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik 
kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang 
sering disebut agency problem. Tidak jarang pihak manajeman yaitu manajer 
perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan 
tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. 
Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan 
timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict, hal tersebut terjadi karena 
manajer mengutamakan kepentingan  manajer karena apa yang dilakukan manajer 
tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan 
penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham 
sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meekling, 1976 dalam 
Restiana, 2011).  

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan 
masalah keagenan dapat diminimkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang 
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dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya 
keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk menggurangi agency cost, 
diantaranya dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan 
saham oleh institusional ( Haruman, 2008).  

Wahyudi dan Prawesti (2006), melakukan penelitian tentang implikasi 
struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan 
sebagai variabel intervening. Sampel penelitiannya dipilih dengaan metode 
purposive sampling terhadap perusahaan go publikyang terdaftar pada Bursa Efek 
Jakarta (BEJ) tahun 2003 dengan tahun 2002 sebagai komparasinya, kecuali untuk 
perusahaan perbankkan dan lembaga keuangan lainnya serta perusahaan yang 
dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa struktur kepemilikan institusional, keputusan investasi, dan kebijakan 
dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu 
struktur kepemilikan manajerial dan keputusan pendanaan berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 

Wijaya dan Wibawa (2010), melakukan penelitian tentang pengaruh 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 
perusahaan. Sampel penelitian ini sebanyak 130 perusahaan manufaktur yang 
membagikan dividen kas dan periode penelitiannya tahun 2006 – 2009. Hasil 
penelitiannya adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 
dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan 
oleh Endraswati (2012), menunjukkan bahawa kepemilikan insider, kepemilikan 
institusional, dan kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati et al (2012), menunjukkan bahwa 
kebijakan dividen, dan kebijakan hutang memiliki berpengaruh positif tetapi tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh 
yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh 
keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai 
perusahaan membuat penulis untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan 
oleh Wijaya dan Wibawa (2010). Penelitian Wijaya dan Wibawa (2010) 
menggunakan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan 
nilai perusahaan sebagai variabelnya. Sedangkan pada penelitian sekarang 
ditambahkan variabel independen lainnya yaitu profitabilitas, kepemilikan 
manajerial, dan kepemilikan institusional. Periode penelitian sebelumnya yang 
digunakan Wijaya dan Wibawa (2010) yaitu dari tahun 2006-2009, sedangkan 
pada penelitian sekarang menggunakan metode penelitian dari tahun 2007-2011. 

A. Nilai Perusahaan  
Untuk mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer 

keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar 
adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 
normatif tujuan keputusan keuangan adalah memaksimumkan nilai 
perusahaan (Husnan dan Pujiastuti, 1998: 7). Nilai perusahaan dalam 
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penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat 
memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga 
saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin 
tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh 
investor karena dengan permintaan saham yang meningkatkan penyebaran 
nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan 
maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan 
perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti 
manajer maupun komisaris (Hasnawati, 2005a dan 2005b dalam Wijaya dan 
Wibawa, 2010). 

B. Keputusan Keuangan 
1. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan 
gabungan efek-efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang pada 
hasil-hasil operasi (Brigham dan Houston, 2003: 107).  

2. Keputusan Investasi 
Menurut Suhartono dan Qudsi (2009: 27) pengertian sederhana dari 
investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk 
memperoleh tambahan atau keuntungan atas uang atau dana tersebut. 
Pengertian investasi berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti 
pembelian dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi 
tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).  

3. Keputusan Pendanaan 
Keputusan pendanaan didefinisikan sebagai keputusan yang 
menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan 
(Hasnawati, 2005a).  

4. Kebijakan Dividen 
Dividen merupakan kompensasi yang diterima oleh pemegang saham, 
di samping capital gain. Dividen ini untuk dibagikan kepada para 
pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan (Hanafi, 
2004: 361) 

C. Struktur Kepemilikan 
1. Kepemilikan Manajerial 

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen 
perusahaan baik sebagai dewan komisaris atau sebagai direktur disebut 
kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan saham oleh pihak 
manajemen akan ada suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan 
yang diambil oleh manajemen perusahaan, termasuk didalamnya adalah 
kebijakan menggunakan hutang (Satria, 2011). 
 

2. Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 
dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, 
perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). 
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Penelitian Terdahulu 

Sujoko dan Soebiantoro (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh 
struktur kepemilikan saham, leverage, faktor internal dan faktor eksternal terhadap 
nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesi (BEI) tahun 2000-2004. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling. Hasil penelitiannya adalah kepemilikan institusional, 
suku bunga, pertumbuhan pasar, profitabilitas, dividen, dan ukuran perusahaan 
mempunyai pengaruh terhadap leverage. Sementara kepemilikan manajerial, 
keadaan pasar modal, dan pangsa pasar relatif tidak mempunyai pengaruh 
terhadap leverage. Untuk kepemilikan institusional, suku bunga, pertunbuhan 
pasar, profitabilitas, dividen, ukuran perusahaan, pangsa pasar relative, dan 
leverage mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara kepemilikan 
manajerian dan keadaan pasar modal tidak mempunyai pengaruh terhadap niali 
perusahaan. 

Penelitian oleh Haruman (2008) yang menguji pengaruh struktur kepemilikan 
terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan menemukan bahwa pada 
model closing price , variabel managerial ownership memiliki pengaruh dengan 
arah hubungan negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi proporsi 
kepemilikan manajerial, akan menurunkan harga saham. Penurunan harga saham 
ini diakibatkan karena tindakan oportunistik yang dilakukan oleh para pemegang 
saham manajerial. Berbeda dengan manajerial ownership, variabel institusional 
memiliki pengaruh dengan arah hubungan positif. Semakin tinggi proporsi 
kepemilikan institusi, akan meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya 
kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. 
Pemilik institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna 
meningkatkan nilai perusahaan miliknya. 

Penelitian Tarjo (2008) tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan 
institusional dan leverage terhadap manajemen laba, nilai pemegang saham serta 
Cost of equity capital menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional 
berpengaruh positif terhadap nilai pemegang saham. Konsentrasi kepemilikan 
institusional meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan yang berupa 
meningkatnya volume perdagangan saham dan kenaikan harga saham (harga 
saham di atas nilai buku)  merupakan cerminan meningkatnya kepercayaan publik 
terhadap perusahaan. 

Wijaya dan Wibawa (2010), melakukan penelitian tentang pengaruh 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 
perusahaan. Sampel penelitiannya sebanyak 130 perusahaan manufaktur yang 
membagikan dividen kas dan periode penelitian yaitu tahun 2006-2009. Hasil 
penelitiannya adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 
dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ikbal et al (2011), tentang pengaruh 
profitabilitas dan kepemilikan insinder terhadap nilai perusahaan dengan 
kebijakan utang dan kebijakan dividen sebagai variabel intervening menghasilkan 
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penelitian bahwa pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan tidak 
signifikan. Hasil penelitiannya tidak mendukung bahwa kebijakan dividen relevan 
yang menyatakan dividen yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian Endraswati (2012), tentang pengaruh struktur kepemilikan dan 
kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan hutang sebagai 
variabel moderating pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada tahun 2007-2008. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 78 perusahaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
kepemilikan insider, kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan kebijakan 
hutang sebagai variabel moderating secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. 

Mardiyati et al (2012), melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan 
dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2010. Metode 
penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal komparatif. Hasil 
penelitiannya bahwa kebijakan dividen dan kebijakan hutang berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Sementara itu profitabilitas memiliki pengaruh 
terhadap nilai perusahaan karena semakin tinggi nilai profit yang didapat maka 
semakin tinggi nilai perusahaan. 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. 

Menurut sumber data, data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder dari penelitian ini diperoleh baik dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) dan annual report yang didapat melalui homepage Bursa 
Efek Indonesia (BEI) maupun dari situs resmi Busa Efek Indonesia (BEI), 
yaitu www.idx.co.id. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang go 

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2007 - 2011. 
Adapun metode pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan pendekatan 
purposive sampling. Metode ini merupakan teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel 
adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2007 - 2011. 

2. Menyampaikan laporan keuangan tahun 2007 - 2011. 
3. Tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember. 
4. Perusahaan  manufaktur yang tidak mempunyai laba negatif dari tahun 

2007-2011. 
5. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya 

dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. 
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6. Perusahaan tersebut harus mempunyai data yang lengkap tentang PBV, 
ROE, PER, DER, DPR, Kepemilikan Manajerial (MOW), dan 
Kepemilikan Institusional (INS) yang dibutuhkan peneliti selama tahun 
2007-2011.  

C. Definisi dan Operasional Variabel 
1. Variabel Dependen 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar 
karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang 
saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat 
(Hasnawati, 2005a dan 2005b). nilai perusahaan dalam penelitian ini 
dikonfirmasikan melalui Price Book Value (PBV).  

푃퐵푉 =
Harga	Saham
퐵표표푘	푉푎푙푢푒  

2. Variabel Independen 
a) Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menghitung kemampuan perusahaan 
dalam mendapatkan keuntungan. Dalam penelitian ini digunakan 
proksi Return on Equity (ROE) untuk mengukur profitabilitas 
perusahaan.  

푅푂퐸 =
푁푒푡	푖푛푐표푚푒

퐸푘푢푖푡푎푠	푠푎ℎ푎푚	푏푒푟푠푖ℎ 
b) Keputusan Investasi 

Menurut Purnamasari et al. (2009) keputusan investasi 
yang dibuat oleh manajemen adalah keputusan yang menyangkut 
pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun luar 
perusahaan pada berbagai bentuk investasi. IOS tidak dapat 
diobservasi secara langsung, sehingga dalam perhitungannya 
menggunakan proksi (Kallapur dan Trombley, 1999) dalam 
(Wijaya dan Wibawa, 2010).  Proksi IOS yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Price Earning Ratio (PER).  

푃퐸푅 =
Harga	Saham

EPS  
 

c) Keputusan Pendanaan 
Menurut Hasnawati (2005a) dalam Wijaya dan Wibawa (2010), 
keputusan pendanaan didefinisikan sebagai keputusan yang 
menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan, 
keputusan pendanaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan 
melalui Debt to Equity Ratio (DER).  

퐷퐸푅 =
Total	Hutang
Total	Ekuitas 

d) Kebijakan Dividen 
Keputusan kebijakan dividen adalah keputusan tentang seberapa 
banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen 
daripada ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan 
(Brigham dan Houston, 2001). Kebijakan dividen dalam 
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penelitian ini dikonvirmasikan melalui Dividend Payout Ratio 
(DPR).  

퐷푃푅 =
DPS
EPS 

Dimana:  
DPR = Dividend Payout Ratio 
DPS = Dividend Per Share 
EPS = Earning Per Share 
 

e) Managerial Ownership (MOW) 
Kepemilikan manajemen adalah tingkat kepemilikan saham 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 
keputusan, kepemilikan manajemen diukur dengan menghitung 
persentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak 
manajemen yaitu manajer, komisaris, dan direksi dibagi dengan 
total jumlah lembar saham yang beredar (Haruman, 2008). 

f) Institusional Ownership (INS) 
Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham 
yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional 
mencangkup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan 
terbatas dan lembaga keuangan lainnya. Tingkat kepemilikan 
saham institusional dinyatakan dalam persentase yang diukur 
dalam persentase yang diukur dengan cara membandingkan 
jumlah lembar saham yang dimiliki investor institusional dibagi 
dengan total jumlah lembar sahan yang beredar (Haruman, 2008).  

 
D. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda.  
Bentuk regresi linier dapat dirumuskan sebagai berikut: 
PBV= a + β1 ROE + β2 PER + β3 DER + β4 DPR + β5 MOW + β6 INS + e 
Dimana:  

PBV  =  Nilai Perusahaan 
ROE  =  Profitabilitas  
PER  =  Keputusan Investasi 
DER  =  Keputusan Pendanaan 
DPR  =  Kebijakan Deviden 
MOW =  Kepemilikan Manajerial (managerial ownership) 
INS  =  Kepemilikan Institusional (institusional ownership) 
β   =  Koefisien Regresi  
a   =  Konstanta 
e  =  Error term 

Dalam melakukan analisis linier berganda, terlebih dahulu dilakukan 
pengujian:  

1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal. Untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu memiliki 
distribusi normal atau tidak dengan uji statistik kolmogrov-
smirnov (K-S) (Ghozali, 2011: 160). 

b. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas 
(independen) (Ghozali, 2011 : 105).  

c. Uji Heterokesdastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau 
tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser 
(Ghozali, 2011 : 139). 

d. Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 
Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan 
menggunakan Durbin-Watson (DW) test yaitu melihat angka 
Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada tau tidaknya 
autokorelasi menurut Ghozali (2011: 110-111) 

2. Uji Hipotesis 
a. Pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011 : 
98).  

b. Pengujian koefisien regresi secara simultan (Uji F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 
variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen (Ghozali, 2011: 98).  

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. (Ghozali, 2011 : 97). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Besarnya nilai F hitung adalah sebesar 129,928 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti variabel ROE (Profitabilitas), PER (Keputusan 
Investasi), DER (Keputusan Pendanaan), DPR (Keputusan Dividen), MOW 
(Kepemilikan Manajerial), dan INS (Kepemilikan Institusiona) berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel PBV (Nilai Perusahaan) atau dapat 
dikatakan model regresi fit, sehingga H0 ditolak. 
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Nilai Adjusted R Square sebesar 0,928 atau 92,8%. Hal ini berarti bahwa 
variabel ROE (Profitabilitas), PER (Keputusan Investasi), DER (Keputusan 
Pendanaan), DPR (Keputusan Dividen), MOW (Kepemilikan Manajerial), dan 
INS (Kepemilikan Institusiona) mempunyai pengaruh sebesar 92,8% terhadap 
variabel PBV (Nilai Perusahaan), sehingga sisanya 7,2% dipengaruhi oleh 
variabel-variabel lain diluar penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROE) 
diperoleh nilai thitung sebesar 15,008 dengan nilai ρ= 0,000 < 0,05. Ini berarti H0 
ditolak dan Ha diterima. Sehingga H1 diterima, Artinya profitabilitas (ROE) 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007), Ikbal (2011), dan 
Mardiyati et al (2012) yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan variabel kepemilikan investasi diperoleh nilai thitung sebesar 21,866 
dengan nilai ρ= 0,000 < 0,05. Ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga H2 
diterima, Artinya keputusan investasi (PER) berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Wijaya dan Wibawa (2010), dan Afzal (2012) yang 
membuktikan bahwa keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Variabel keputusan pendanaan (DER) diperoleh nilai thitung sebesar -1,597 
dengan nilai ρ= 0,116 > 0,05. Ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga H3 
ditolak, Artinya keputusan pendanaan (DER) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaikukan oleh 
Fenandar dan Raharja (2012)  dan Rakhimsyah dan Gunawan (2011) yang 
menyatakan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 

Variabel kebijakan dividen diperoleh nilai thitung sebesar -1,549 dengan nilai 
ρ= 0,127 > 0,05. Ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak. sehingga H4 ditolak, 
Artinya kebijakan dividen (DPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Rakhimsyah dan Gunawan (2011), Afzal (2012), dan Siarno (2012), yang 
menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial 
diperoleh nilai thitung sebesar  1,801 dengan nilai ρ= 0,077 > 0,05. Ini berarti H0 
diterima dan Ha ditolak. sehingga H5 ditolak, Artinya kepemilikan manajerial 
(MOW) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnantara (2013) dan Sujoko dan 
Soebiantoro (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan  institusional 
diperoleh nilai thitung sebesar -2,549 dengan nilai ρ= 0,014 < 0,05. Ini berarti H0 
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ditolak dan Ha diterima. Sehingga H6 diterima, Artinya kepemilikan institusional 
(INS) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007) yang 
menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel profitabilitas diperoleh nilai thitung sebesar 15,008 dengan nilai ρ= 
0,000 < 0,05, maka H1 diterima. Artinya profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Variabel keputusan investasi diperoleh nilai thitung sebesar 21,866 dengan 
nilai ρ= 0,000 < 0,05, maka H2 diterima. Artinya berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 

3. Variabel keputusan pendanaan diperoleh nilai thitung sebesar -1,597 dengan 
nilai ρ= 0,116 > 0,05, maka H3 ditolak. Artinya kepeutusan pendanaan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

4. Variabel kebijakan dividen diperoleh nilai thitung sebesar -1,549 dengan 
nilai ρ= 0,127 > 0,05, maka H4 ditolak. Artinya kebijakan dividen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

5. Variabel kepemilikan manajerial diperoleh nilai thitung sebesar 1,801 
dengan nilai ρ= 0,077 > 0,05, maka H6 ditolak. Artinya kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

6. Variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai thitung sebesar -2,549 
dengan nilai ρ= 0,014 < 0,05, maka H6 diterima. Artinya kepemilikan 
institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Rendahnya 
kepemilikan oleh institusi  
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