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PENGARUH PROFITABILITAS, HUTANG, KEPUTUSAN INVESTASI 

DAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 2015-2017) 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Hutang, 

Keputusan Investasi dan Dividen sebagai variabel independen terhadap Nilai 

Perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling dan 

didapatkan 75 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

statistik deskriptif, analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji korelasi, uji 

heterokedastisitas dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah Adjusted R 

Square, Uji-F dan Uji-t.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

Profitabilitas, Hutang, Keputusan Investasi berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan  Dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

Kata kunci: profitabilitas, hutang, keputusan investasi, dividen, nilai perusahaan. 

Abstract 

The aim of this study was examine the effect of Profitability, Debt, Investment 

Decision and Divident as the independent variable on Firm Value as the 

dependent variable. This research was conducted using secondary data. 

Population of this research are manufacturing companies listed in Indonesia Stock 

Exchange in the periode 2015-2017. The research used purposive sampling 

technique and found 75 companies.The analytical method used is descriptive 

statistical analysis,multiple linier regression analysis by first doing a classic 

assumption test including normality test, multicolinearity test, autocorrelation test, 

heterocedasticity test, and hypotesis testing are use is adjusted R Square, F test, 

and t test.The results of this research indicate that the variable Profitability, Dept, 

Invesment Decision effect the Firm value, while Dividen does not effect the Firm 

value. 

 

Keywords: profitability, dept, investment decision, dividen, firm value. 

1. PENDAHULUAN 

Tujuan umum dari sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan bagi pemiliknya, yang artinya memaksimalkan kesejahteraan para 

pemilik saham. Mc Guigan (2006:8).  

Menurut Fama dalam Pakpahan (2010:4) nilai perusahaan dapat dilihat dari 

harga sahamnya. Harga saham terbentuk atas permintaan dan penawaran investor, 



2 
 

sehingga harga saham tersebut dapat dijadikan proksi nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan mencerminkan aset bersih 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.  

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu profitabilitas 

dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 

Rasio ini juga memberikan tolak ukur tingkat efektivitas manajemen dalam suatu 

perusahaan, yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi (Kasmir,2012:196). Profitabilitas perusahaan merupakan 

variabel yang cukup penting karena melalui profitabilitas akan diambil apakah 

laba perusahaan didistribusikan sebagai dividen atau laba ditahan untuk 

kepemilikan uang tunai ataupun untuk melakukan investasi dengan harapan 

perusahaan akan memeroleh keuntungan di masa yang akan datang (Gryglewicz, 

2010). 

Kebijakan utang merupakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan guna 

mendapatkan sumber dana pihak ketiga untuk mendanai aktivitas operasional 

perusahaan. Kebijakan perusahaan biasanya berkaitan dengan struktur modal, 

yang dapat didefinisikan sebagai gambaran proporsi antara modal yang bersumber 

dari utag modal sendiri (Fahmi, 2012:179). Penelitian ini menggunakan Debt to 

Equity Ratio (DER) dalam mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh 

hutang. Perusahaan yang menggunakan utang yang tinggi akan meningkatkan 

produktivitas perusahaan dan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Keputusan investasi 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 keputusn investasi selain penentuan komposisi aktiva. Keputusan 

pengalokasian modal kedalam usulan-usulan investasi yang manfaatnya akan 

direalisasikan di masa yang akan datang harus dipertimbangkan dengan cermat. 

Apabila dalam berinvestasi perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan 
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menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien, maka perusahaan akan 

memperoleh kepercayaan dari calon investor untuk membeli sahamnya. Sari 

(2013) menyatakan bahwa keputusan investasi yang diukur dengan Price Earning 

Ratio terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi nilai 

perusahaan, yang berarti semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh 

pemilik perusahaan. 

Sartono (2010:281), kebijakan dividen terkait dengan keputusan perusahaan 

mengenai apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada investor 

dalam bentuk dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan. 

Adanya kebijakan dividen yang memberikan dampak peningkatan dividen dari 

tahun ke tahun akan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga secara tidak 

langsung menunjukkan bahwa manajer mampu mengelola perusahaan dengan 

ditunjukkan adanya peningkatan dividen bagi investor. Informasi tersebut secara 

otomatis akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham, sehingga akan 

menaikkan harga saham, karena adanya peningkatan nilai perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan Sugiarto (2011) dan Fenandar (2012) menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian berbeda didapat dari Sukirni (2012), Nurhayati (2013), yang 

menyatakan kebijakan dividen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perushaan. 

Penelitian mengenai profitabilitas, kebijakan hutang, dan kebijakan dividen 

telah banyak dilakukan di indonesia. Hal ini dikarenakan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya memiliki hasil empiris yang berbeda-beda. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kebijakan hutang, keputusan 

investasi dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

2. METODE 

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

denganmengkategorikan perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang 

diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan kriteria: 
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Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-

turut pada periode 2015-2017.Perusahaan manufaktur yang menerbitkan dan 

mempublikasikan laporan tahunan selama tahun 2015-2017 dengan menggunakan 

satuan mata uang rupiah. Perusahaan membayarkan dividen berturut-turut selama 

tahun penelitian. Memiliki semua data yang digunakan untuk menghitung variabel 

yang menjadi fokus dalam peneliti. 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 

laporan keuangan tahunan (annual report) Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesa pada periode 2015-2017 dengan mengakses situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Analisis regresi linear berganda digunakan 

untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel 

dependen.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov 

  Sumber : output SPSS , 2018 

Dari tabel 1. menunjukan bahwa besarnya nilai kolmogorov-smirnov 

adalah 1,088 dan variabel memiliki probabilitas 0,187 . Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal . 

3.1.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

PRO 0.884 1.131 Tidak terjadi Multikolinearitas 

KH 0.919 1.089 Tidak terjadi Multikolinearitas 

KI 0.826 1.210 Tidak terjadi Multikolinearitas 

KD 0.994 1.006 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Sumber : output SPSS , 2018 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov 

p-value (nilai 

probabilitas ) 

Keterangan 

Unstandarized 

Residual 

1,088 0,187 Data terdistribusi normal 

http://www.idx.co.id/
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Dari tabel 2. diatas hasil perhitungan nilai tolerance menunjukan tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 . Hasil 

variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada 

satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10 . Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

3.1.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber : Hasil output SPSS , 2018  

Dari hasil pengujian autokorelasi, menunjukkan bahwa nilai di hitung 

sebesar 2.165 dilihat dari tabel Durbin-Watson . Nilai tersebut kemudian 

dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, total 

data observasi yang digunakan sebanyak 67 data sehingga menggunakan nillai n 

terdekat yaitu 67(n=67) dan jumlah semua variable 4 (k=4), maka akan 

didapatkan nilai du tabel sebesar 1,7041 . Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

nilai d terletak diantara du < d < 4-du yaitu 1,7041 < 2.165 < 2,2959 yang berarti 

nilai Durbin-Watson sebesar 2,165 yang berarti tidak lebih kecil dari 1,7041 dan 

tidak lebih besar dari 2,2959 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi positif maupun negatif. 

3.1.4 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas – Uji Rank Sperman 

Keterangan  Durbin-

Watson 

Du < d < 4-Du Kesimpulan 

Nilai 

Perusahaan 

2.165 1.7041  <  2.165 

<  2.2959 

Tidak ada autokorelasi baik 

positif maupun negatif 

   Unstandardized Residual 

Spearman's 

rho 

PRO Correlation Coefficient -.227 

Sig. (2-tailed) .065 

N 67 
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Sumber : Hasil output SPSS , 2018 

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas tabel 4. menunjukkan bahwa semua 

variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas karen nilai signifikan 

diatas 0,05 . Pada variabel Profitabilitas memiliki nilai probabilitas 0.065> 0,05 . 

Variabel Hutang memiliki nilai probabilitas 0.801> 0,05 . Variabel Keputusan 

Investasi memiliki nilai probabilitas 0.237> 0,05 . Variabel Dividen memiliki nilai 

probabilitas 0.230> 0,05 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 

model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3.1.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel  Koefisien 

Regresi 

thitung p-value (Nilai 

Probabilitas) 

Konstanta -4.867 -9.159 0.000 

PRO 0.380 17.811 0.000 

KH 1.120 4.587 0.000 

KI 0.175 8.166 0.000 

KD 4.254 0.295 0.769 

Sumber : Hasil Output SPSS , 2018 

Berdasarkan hasil regresi yang disajikan pada tabel 5. maka diperoleh 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

PBV = -4,867 + 0,380PRO + 1,120H + 0,175KI + 4.254D + ε 

H Correlation Coefficient .031 

Sig. (2-tailed) .801 

N 67 

KI Correlation Coefficient -.146 

Sig. (2-tailed) .237 

N 67 

D 

 

Correlation Coefficient -.149 

Sig. (2-tailed) .230 

N 67 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 67 
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Dimana, 

PBV        = Nilai Perusahaan  

α             = Konstanta  

β             = Koefisien regresi  

PRO       = Profitabilitas  

H            = Hutang  

KI           = Keputusan Investasi 

D            = Dividen  

ε             = Errors 

3.1.6 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 0.946a 0.895 0.888 

Sumber : SPSS diolah 2018 

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R 

square sebesar 0,888. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 88,8% variasi 

nilai perusahaan yang dapat dijelaskan oleh 4 (empat) variabel independen yaitu 

Profitabilitas, hutang, keputusan investasi dan dividen . Sedangkan sisanya 

sebanyak 11,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.  

3.1.7 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 

Tabel 4.10 Hasil Uji F 

Model Fhitung Ftabel p-value (Nilai 

Probabilitas) 

1 131.783 2.52 0.000 

  Sumber : Hasil outut SPSS , 2018 

Diketahui df (N1) = k – 1 atau 5-1 = 4 dan df (N2) = n – k atau  67 – 5 = 62 

maka diketahui Ftabel sebesar 2,52 . Dari hasil analisis diperoleh Fhitung sebesar 

131.783 lebih besar dibandingkan Ftabel sebesar 2,52 dan nilai probabilitas 0,000 

lebih kecil dari 0,05 . Artinya dari hasil pengujian statistik F menunjukkan bahwa 
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variabel independen yaitu profitabilitas, hutang , keputusan investasi, dan dividen 

berpengaruh terhadap  nilai perusahaan, juga dapat dijelaskan bahwa model 

regresi dinyatakan fit . 

3.1.8 Uji  t   

Tabel 7. Hasil Uji –t 

  

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffici

ents 

 

t 

p-value 

(Nilai 

Probabili

tas) 

Keterangan 

   

B Std. 

Error 

Beta  

       

1 (Consta

nt) 

-4.867 .531  -9.159 .000  

PRO .380 .021 .780 17.811 .000 Berpengaruh 

H 1.120 .244 .197 4.587 .000 Berpengaruh 

KI .175 .021 .370 8.166 .000 Berpengaruh 

D .000 .001 .012 .295 .769 Tidak 

berpengaruh 

Sumber : Hasil output SPSS , 2018 

Pengujian regresi menggunakan pengujian dua sisi (two tailed test) dengan 

ɑ = 5% yang berarti tingkat kepercayaan sebesar 95%. Diketahui df = n – k atau 

67 – 5 = 62 dan ɑ/2 atau 0,05 / 2 = 0,025 jadi ttabel sebesar 1,99897. 

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Variabel profitabilitas memiliki nilai thitung17.811 lebih besar dari ttabel1,99897 dan 

nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H1diterima. Penelitian ini 

membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Febriyana, fiska (2018), Rahmanto, Rezanata (2017), Triyono ,at al. 

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

pada nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas 
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(ROA) yang dimili perusahaan akan semakin tinggi pula Nilai Perusahaan (PBV) 

yang dihasilkan perusahaan. 

Para investor melakukan overview suatu perusahaan dengan melihat rasio 

keuangan sebagai alat evaluasi investasi, karena rsio keuangan mencerminkan 

tinggi rendahnya nilai perusahaan. jika investor ingin melihat seberapa besar 

perusahaan menghasilkan retuern atas investasi yang akan mereka tanamkan, yang 

akan dilihat pertama kali adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas perusahaan yang 

diproksikan dengan ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan aktifitasnya untuk memperoleh laba. Tujuan utama suatu 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. nilai perusahaan akan terjamin 

tumbuh secara berkelanjutan jika perusahaan mampu meningkatkan kinerja 

keuangannya. Jika kinerja keuangan pada perusahaan yang digambarkan ROA 

yang tinggi maka nilai perusahaan juga semakin meningkat. 

3.2.2 Pengaruh Hutang terhadap Nilai Perusahaan 

Hutang memiliki nilai thitung 4.587 lebih besar dari ttabel 1,99897 dan nilai 

probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H2diterima. Penelitian ini 

membuktikan bahwa kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

yuniati, at al (2016), namun tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

Rahmanto, Rezananta (2017) dan Triyono, at.al 

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa hutang berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan hutang 

dalam perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan itu dan begitu juga 

sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan Brighan dan Houston (2010) yang 

menyatakan bahwa penggunaan hutang yang lebih besar dapat meningkatkan nilai 

perusahaan karena peggunaan hutang dapat enghemat pajak. Dengan demikian 

maka kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan peneitian Ika Yoana Yustitianingrum (2013) 

meneliti tentang pengaruh dividen, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan manufaktur diukur dengan PBV pada perusahaan 

manufaktur di BEI, dimana hasil analisis reresi dalam penelitian ini menunjukkan 
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bahwa kebijakan hutang bepengaruh terhadap nilai perusahaan. kondisi ini 

mengandung arti bahwa kebijakan hutang akan meningkatkan produktivitas 

perusahaan yang secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan. 

3.2.3 Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

Variabel Keputusan Investasi memiliki memiliki nilai thitung8.166lebih kecil dari 

ttabel 1,99897dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H3diterima. 

Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ningsih, P dan Indarti 

(2014), Rinnaya (2016) . 

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

perusahaan melakukan investasi yang memberikan nilai sekarang yang lebih besar 

dari investasi, maka nilai perusahaan akan meningkat. Peningkatan nilai 

perusahaan dari investasi ini akan tercermin pada meningkatnya harga saham. 

Dengan kata lain, keputusan investasi harus dinilai dalam hubungannya dengan 

kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih besar dari 

yang disyaratkan oleh pemilik modal. Pengertian niai disini adalah nilai intrinsik 

investasi yang tidak lain adalah sebesar niai sekarang dari aliran kas yang 

diharapkan atas investasi. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Wibawa 

(2010) yang menyebutkan bahwa nilai perusahaan yang dibentuk melalui 

indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh pengeluaran investasi di masa 

yang akan datang. 

3.2.4 Pengaruh Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Variabel  dividen memiliki nilai thitung 0.295lebih kecil dari ttabel 1,99897 dan nilai 

probabilitas 0.769lebih besar dari 0,05. Maka H4ditolak. Penelitian ini 

membuktikan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

olehRahmanto, Rezananta (2017) namun tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Triyono, at al dan Yuniati , at al (2016). 
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Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi dividen yang dibayarkan maka, laba yang ditahan semakin rendah sehingga 

pemupukan modal perusahaan dimungkinkan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

operasional perusahaan. Hal ini akan berdampak pada penurunan kinerja 

keuangan perusahaan, sehingga dimungkinkan respon investor menjadi rendah 

terhadap perusahaan yang berakibat pada nilai perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan tidak adanya pengaruh antara dividen dengan nilai perusahan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

1) Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukan dengan 

nilai thitung17.811lebih besar dari ttabel 1,99897 dan nilai probabilitas 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. 

2) Hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukan dengan nilai 

thitung4.587 lebih besar dari ttabel 1,99897 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. 

3) Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai thitung 8.166 lebih besar dari ttabel 1,99897 dan nilai 

probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

4) Dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai thitung0.295 lebih kecil dari ttabel 1,99897 dan nilai probabilitas 

0.769 lebih besar dari 0,05. 

4.2 Saran 

1) Bagi peneliti dengan topik yang sejenis diharapkan untuk melanjutkan 

penelitian ini dengan menambahkan populasi perusahaan yang dijadikan 

sampel penelitian tidak hanya perusahaan manufaktur saja tetapi juga jenis 

industri lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah tahun pengamatan 

sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi dan diharapkan pada penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan perhitungan lain untuk menentukn integritas 
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laporan keuangan yang lebih dapat mewakili variabel integritas laporan 

keuangan. 

3) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya yang 

diduga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Afzal,  Arie  dan  Abdul  Rohman.  (2012). “Pengaruh  Keputusan  Investasi, 

Keputusan Pendanaan, dan  Kebijakan Dividen  terhadap  Nilai  

Perusahaan”. Journal of Accounting, 1(2): h:9 

 

Andriyani, Dian. 2007. Pengaruh kinerja Keuangan Perusahaan dan Tingktat 

Kemahalan Harga Saham terhadap Keputusan Stock Split. Skripsi.UMS. 

Ariesandy, Gita. 2017. Pengaaruh Good Corporate Governence, Intellectual 

Capital dan Kinerja Lingkungan tehadap Nilai Perusahaan. Skripsi tidak 

diterbitkan. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Brigham  dan  Houston, 2004.Intermediate  Financial Management,  The  Dryden 

Press, New York. 

Dani, Amelia Fitri. Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Universitas Islam Malang. 

 

Febriyana, Fiska. 2018. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Keputusan Investasi, 

Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur. 

Skripsi.UMS. 

Fenandar,  Gany  Ibrahim.  2012. Pengaruh  Keputusan  Investasi, Keputusan  

Pendanaan  dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan.  Skripsi  

Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis.  Universitas Diponegoro:Semarang. 

 

Ghozali,  Imam.  (2011).  Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  

SPSS. Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro. Semarang. 

 

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 

23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

 

Harjito,  Agus  dan  Martono.  2013.  Manajemen  Keuangan.  Cetakan  Ketiga. 

Yogyakarta: Ekonesia. 

 

Herawati  Titin.  (2013).  “Pengaruh  Kebijakan Dividen,  Kebijakan  Hutang  

Dan Profitabilitas  Terhadap  Nilai Perusahaan”.  Jurnal  Akuntansi, 

Universitas Negeri Padang.. 



13 
 

Setyaningrum, Farida. 2018. Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, 

dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Universtas PGRI Madiun. 

Sudana,  I  Made.  2015.  Manajemen  Keuangan  Perusahaan.  Edisi  Kedua.  

Jakarta: Erlangga.  

Sugiyono.  (2006). Metodologi  Penelitian.  Alfa Beta. Jakarta. 

Sugiyono.  2015. Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. 

 

Utomo, M Prasetyo. 2018. Pengaruh GCG, Struktur Modal, Opini Audit, 

Pergantian Manajemen, Keputusan Investasi, dan Komite Audit terhadap 

Nilai Perusahaan. Universitas Sumatera Utara. Halaman 22. 

 

Wijaya  Lihan  Rini  Puspo,  dan Wibawa  Bandi Anas.  (2010).  “Pengaruh  

Keputusan Investasi,  Keputusan  Pendanaan,  Dan Kebijakan  Dividen  

Terhadap  Nilai Perusahaan”  Simposium  Nasional Akutansi XIII (SNA 

XIII), Purwokerto. 

Yuniati, Mei dan Oemar, Abrar. 2016. Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan 

Hutang, Profitabilitas dan Struktur Kepemilikan terhadap Nilai 

Perusahaan. Jurnal akuntansi Universitas Pandanaran Semarang. Volume 

2, no 2. 

 

 

 


