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PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan investasi (PER), 

keputusan pendanaan (DER),pertumbuhan perusahaan (GROWTH) dan kebijakan 

dividen (DPR) terhadap nilai perusahaan (PBV), berdasarkan sampel dengan 

menggunakan purposive sampling, diperoleh 58 perusahaan manufaktur sampel. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan 

keuangan tahunan dan informasi harga saham dari masing-masing sampel 

perusahaan manufaktur tahun 2012-2014.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier berganda 

dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hanya 

variabel PER yang berpengaruh signifikan terhadap variabel PBV, sedangkan  

variabel DER, Growth dan DPR tidak berpengaruh terhadap variabel PBV. 

Hasil uji F diketahui bahwa dengan variabel PER, DER, Growth dan DPR 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel PBV. Hasil analisis 

koefisien determinasi diperoleh adjusted R square sebesar 0,054. Ini berarti sama 

dengan 5,4% variasi variabel PBV dapat dijelaskan oleh variabel PER, DER, 

Growth dan DPR, sedangkan sisanya sebesar 94,6% dapat dijelaskan oleh faktor 

lain diluar model penelitian. 

Kata Kunci :keputusan investasi (PER), keputusan pendanaan (DER), 

pertumbuhan perusahaan (GROWTH), kebijakan dividen (DPR), 

nilai perusahaan (PBV) 

Abstract 

This study aims to know what investment decisions, financing decisions, growth 

value and dividend policy have an effect on to firm value, based on a sample by 

using purposive sampling, acquired 58 manufacturing companies sampled. Data 

used in the study isa secondary data from annual financial reports and stock price 

information from each of a sample of manufacturing firmsbetween 2012-2014. 

Data analysis technique used is multiple linear regression method with the help of 

SPSS processing.Pursuant to research result known that only PER variable there 

was significant effect on PBV variable, thanDER, Growth and DPR variables 

there was no effect on PBV variable. F test result known that by simultaneous 

PER, DER, Growth and DPR variables there was significant effect on PBV 

variable. Result of coefficient determination analysis obtained the adjusted R 

square equal to0,054. This means equal to 5,4% variation of PBV variable can be 

explainable by PER, DER, Growth and DPR variables, while the rest equal to 

94,6% can be explained by the other factors outside research model. 

Keyword: PER, DER, GROWTH, DPR, PBV 
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1. PENDAHULUAN

Tujuan utama sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan yang 

berorientasi bisnis, adalah mengoptimalkan nilai perusahaan (Sugiarto, 

2011).Pemegang saham, kreditor dan manajer adalah pihak-pihak yang 

memiliki perbedaan kepentingan dan perspektif berkenaan dengan perusahaan. 

Pemegang saham akan cenderung memaksimalkan nilai saham dan memaksa 

manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka melalui 

pengawasan yang mereka lakukan. Kreditor di sisi lain cenderung akan 

berusaha melindungi dana yang sudah mereka investasikan dalam perusahaan 

dengan jaminan dan kebijakan pengawasan yang ketat pula. Manajer juga 

memiliki dorongan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka. 

Ada dua tujuan yang diharapkan oleh investor pada saat ingin melakukan 

investasi pada saham yaitu (1) mengharapkan dividen dari saham tersebut, dan 

(2) mengharapkan capital gain dari saham tersebut yaitu berupa peningkatan 

harga saham. Sehingga ada beberapa respon yang dilakukan oleh investor 

ketika menerima informasi mengenai pertumbuhan perusahaan.  

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan telah dilakukan. Namun, hasil penelitian tersebut masih 

menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

kembali faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fenandar dan Raharja (2012), Efni dkk. 

(2011), Wijaya dan Wibawa (2010), menghasilkan kesimpulan yang berbeda-

beda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Wijaya 

dan Wibawa (2010) menemukan bahwa keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan beberapa peneliti lainnya menemukan bahwa 

keputusan pendanaan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan dan kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, ditemukan 

adanya kesenjangan dari hasil penelitian sebelumnya (research gap) yang 

menjadi salah satu sumber masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar 
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belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN 

PENDANAAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN 

DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”. 

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan 

tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) dan Annual Report perusahaan selama tahun 2012-2014 

yang meliputi laporan auditor independen dan data laporan keuangan 

perusahaan. Data dalampenelitianini diperoleh dari bursa efek Indonesia 

(www.idx.co.id).Populasi yang akan menjadi objek penelitian adalah 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun2012– 2014. Dalam penentuan sampel, teknik sampling yang 

dipergunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 

58 perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria sampel. Metode 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Regresi 

Berganda dengan pengujian Hipotesis. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

3.1.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 1. Hasil Regresi Berganda 

Variabel Unstandardized 

Coefficient (B) 

t 

hitung 

Sig. Keterangan 

Konstanta 0,269 1,066 0,000 

PER 0,043 3,216 0,002 Signifikan 

DER 0,027 0,357 0,722 

Tidak 

Signifikan 

GROWTH 0,185 0,317 0,752 

Tidak 

Signifikan 

DPR -7,038 -1,909 0,059 Tidak 

http://www.idx.co.id/
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Signifikan 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2017 

Dari hasil analisis regresi berganda di atas, dapat diperoleh 

persamaan sebagai berikut : 

NP = 0,269 + 0,043(PER) + 0,027(DER) + 0,185(GROWTH) - 

7,038(DPR) + ε 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat 

diterangkan: 

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai konstanta 

variabel PBV dengan parameter positif sebesar 0,269. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika variabel PER, DER, GROWTH DAN DPR 

diasumsikan nol, maka PBV meningkat sebesar 0,269. 

Hasil regresi diatas menunjukkan koefisien regresi PERdengan 

parameter positif sebesar 0,043. Setiap peningkatan PER 1 kali maka akan 

meningkatkan PBV perusahaan sebesar 0,043 dan sebaliknya. 

Hasil regresi diatas menunjukkan koefisien regresi DER dengan 

parameter positif sebesar 0,027. Setiap peningkatan DER 1 kali maka akan 

meningkatkan PBV perusahaan sebesar 0,027 dan sebaliknya. 

Hasil regresi diatas menunjukkan koefisien regresi 

GROWTHdengan parameter positif sebesar 0,185. Setiap peningkatan 

GROWTH 1 kali maka akan meningkatkan PBV perusahaan sebesar 0,185 

dan sebaliknya. 

Hasil regresi diatas menunjukkan koefisien regresi DPRdengan 

parameter negatif sebesar -7,038. Setiap peningkatan DPR 1 kali maka 

akan menurunkan PBV perusahaan sebesar -7,038 dan sebaliknya. 

3.1.2 Pengujian Ketepatan Model (uji F) 

Tabel 2. Hasil Uji F 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 54.844 4 13.711 2.709 .034
a

Residual 587.007 116 5.060 

Total 641.851 120 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2017 
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Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan 

tabel.4.2diperoleh Fhitung sebesar 2,709 lebih besar dibandingkan dengan 

Ftabel  2,68 dengan probabilitas 0,034 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 

sehinga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama 

variabel independen PER, DER, GROWTH dan DPR berpengaruh 

terhadap variabel dependen PBV. Dari hasil uji F tersebut dapat diketahui 

bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkann 

model yang goodness of fit. 

3.1.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
)

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
)

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .292
a

.085 .054 2.24953 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh dalam analisis regresi

berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2

sebesar 0,054. Hal ini berarti bahwa 5,4% variasi variabel  PBV dapat 

dijelaskan oleh variabel PER, DER, GROWTH dan DPR sedangkan 

sisanya yaitu 94,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang 

diteliti.  

3.1.4 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Tabel 4. Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .296 .278 1.066 .289 

PER .043 .013 .328 3.216 .002 

DER .027 .076 .037 .357 .722 

GROWTH .185 .585 .032 .317 .752 

DPR -7.038 .000 -.187 -1.909 .059 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2017 

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel PER 

lebih besar dibanding ttabel 1,980 (3,216> 1,980) dengan nilai signifikansi 
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lebih kecil dari 0,05 (0,002< 0,05). Dengan demikian menunjukkan bahwa 

variabel PER berpengaruh signifikan terhadap PBV 

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel DER 

lebih kecil dibanding ttabel 1,980 (0,357 < 1,980) dengan nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 (0,722> 0,05). Dengan demikian menunjukkan bahwa 

variabel DER tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV. 

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel 

GROWTH lebih kecil dibanding ttabel 1,980 (0,317< 1,980) dengan nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,752> 0,05). Dengan demikian 

menunjukkan bahwa variabel GROWTH tidak berpengaruh signifikan 

terhadap PBV. 

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel DPR 

lebih kecil dibanding ttabel -1,909 (-1,909<-1,980) dengan nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 (0,059> 0,05). Dengan demikian menunjukkan bahwa 

variabel DPR tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV. 

3.2 PEMBAHASAN 

3.2.1 Keputusan Investasi Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis pertama (H1) memiliki thitung 3,216 lebih besar 

dibandingkan ttabel 1,980 dengan nilai signifikansi 0,002 lebih besar dari 

0,05 (0,002> 0,05), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel 

independensi keputusan investasi berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan, maka H1 diterima. Keputusan investasi yang semakin tinggi 

akan membuat nilai perusahaan akan naik dihadapan para investor karena 

PER yang tinggi akan memberikan pandangan bahwa perusahaan dalam 

keadaan sehat dan menunjukan pertumbuhan perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rakhimsyah dan 

Gunawan (2010), Fenandar dan Raharja (2012), Kartikasari (2013), 

Maimunah dan Hilal (2014), Sartini dan Purbawangsa (2014), Sari (2013), 

Anshori dan Denica (2010), yang memberikan konfirmasi empiris bahwa 

keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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3.2.2 Keputusan Pendanaan Tidak Berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa keputusan pendanaan 

mempunyai thitung sebesar 0,357 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,980 dan 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,722 lebih besar dari taraf signifikansi 

0,05 (0,722 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, maka H2 ditolak. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya hutang yang 

dimiliki oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Besar 

kecilnya yang dimiliki perusahaan tidak diperhatikan oleh investor, karena 

investor lebih melihat bagaimana pihak manajemen perusahaan 

menggunakan dana tersebut dengan efektif dan efisien untuk nilai tambah 

bagi perusahaan (Fenandar dan Raharja, 2012). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari (2013) tetapi 

penelitian ini tidak mendukung penelitian Rakhimsyah dan Gunawan 

(2010), Fenandar dan Raharja (2012), Kartikasari (2013), Maimunah dan 

Hilal (2014), Wijaya dan Wibawa (2010), Sartini dan Purbawangsa 

(2014), Anshori dan Denica (2010). 

3.2.3 Pertumbuhan Perusahaan Tidak Berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil analisis statistik untuk variabel pertumbuhan perusahaan 

menunjukan bahwa nilai koefisien regresi pertumbuhan perusahaan 

bernilai positif sebesar 0,317.Dari hasil uji t untuk variabel pertumbuhan 

perusahaan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,752. Oleh karena itu nilai 

koefisien positif dan nilai signifikansi lebih besar  dari 0,05, maka variabel 

pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Subekti (2001) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Pertumbuhan yang tinggi menyebabkan kebutuhan dana meningkat. 

Semakin besar tingkat pertumbuhan perusahaan, maka semakin tinggi 



8 

biaya yang diperlukan untuk investasi.Oleh karena itu, walaupun tingkat 

pertumbuhan perusahaan tinggi tidak berpengaruh pada tingkat PBV pada 

perusahaan.Hasil penelitian ini mendukung penelitian Novita dan Kholiq 

(2009). 

3.2.4 Kebijakan DevidenTidak Berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa kebijakan dividen 

mempnhbunyai thitung sebesar -1.909 lebih kecil dari ttabel sebesar -1.980 

dan diperoleh signifikansi sebesar 0.059 lebih besar dari taraf signifikansi 

sebesar 0.05 (0.059 > 0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

dividen  tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, maka H4 ditolak.  

Rasio pembayaran dividen hanyalah rincian dan tidak 

mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham. Meningkatnya nilai 

dividen tidak selalu diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. Karena 

nilai perusahaan ditentukan  hanya oleh kemampuan  perusahaan 

menghasilkan laba dari aset-aset perusahaan atau kebijakan investasinya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian : Wahyudi dan Pawestri 

(2006), Efni,dkk (2012), Mardiyanti,dkk (2012), yang memberikan 

konfirmasi empiris bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian 

Rakhimsyah dan Gunawan (2011) dan Wijaya dan Wibawa (2010) yang 

menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan tentang 

“Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Pertumbuhan 

Perusahaan, dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2014) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya 
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variabel PER yang berpengaruh signifikan terhadap PBV, sedangkan variabel 

DER, Growth dan DPRtidak berpengaruh terhadap PBV. 
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