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NGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN 

KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di JII Periode 2016-

2018) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan baik secara parsial 

maupun simultan pada perusahaan manufaktur dalam kelompok Jakarta Islamic 

Index (JII) yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini, menggunakan data sekunder dengan metode purposive sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Kata Kunci: perusahaan manufaktur, nilai perusahaan, profitabilitas, ukuran       

perusahaan, kebijakan dividen. 

 

Abstrak 

 

The purpose of this study was to analyze the effect of profitability, firm size and 

dividend policy's on company value whether it's partially or simultaneously 

manufacturing companies in The Jakarta Islamic Index (JII) group listed on The 

Stock Exchange in 2016 until 2018. Testing the hypothesis in this study, using 

secondary data with a purposive sampling method. The results of this study 

indicate that partially profitability has a positive and significant effect on firm 

value, firm size has no effect on firm value, dividend policy has a positive and 

significant effect on firm value. Simultaneously the profitability variable, firm 

size, and dividend policy significantly influence the variable firm value. 

 

Keywords: company’s manufacturing, firm value, profitability, firm size, dividend 

policy 

 

 

1. PENDAHULUAN                                                                              

Perusahaan yang telah go public memiliki tujuan salah satunya adalah 

meningkatkan kemakmuran pengelola perusahaan dan pemegang saham yang 

dapat dilihat dari nilai perusahaan yang meningkat. Harga saham merupakan 
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salah satu penilaian atau tolak ukur dari sebuah nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan dan harga saham berkaitan erat, hal itu dibuktikan dengan 

meningkatnya harga saham meningkatkan pula nilai perusahaan yang ditandai 

dengan tingkat pengembalian investasi yang cukup tinggi untuk pemegang 

saham. Salah satu masalah dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan 

yaitu adanya perbedaan pendapat dari pemegang saham dan pihak manajemen 

yang sering disebut agency problem, tidak jarang pihak manajemen yang 

dimaksud disini adalah manajer perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda 

dengan tujuan utama pemilik saham dan sering mengabaikan kepentingan 

satu sama lain. Apabila harga saham suatu perusahaan meningkat dalam 

jangka waktu yang panjang, hal itu merupakan indikator bahwa kinerja 

perusahaan dalam skala baik dan keadaan inilah cerminan dari kemakmuran 

pemegang saham. Dalam penelitian ini rasio atau alat ukur yang digunakan 

untuk menghitung nilai perusahaan yaitu Tobin’sQ, teori ini ditemukan oleh 

James Tobin. Rasio Tobin’sQ dipilih karena nilai perusahaan dapat dinilai 

melalui prespektif investor. 

      Perusahaan tidak hanya memasukkan harga pasar tetapi juga semua 

unsur hutang dan modal saham perusahaan, yang merupakan keseluruhan aset 

perusahaan, dengan memasukkan seluruh aset tersebut perusahaan tidak 

hanya terfokus pada satu tipe investor dalam bentuk pemegang saham 

melainkan kreditur karena keseluruhan sumber operasional perusahaan tidak 

hanya dari ekuitasnya melainkan juga pinjaman dari kreditur. Apabila nilai 

Tobin’sQ lebih dari satu, hal ini akan menstimulasi investasi yang dilakukan 

investor, begitu juga sebaliknya jika Tobin’sQ lebih rendah dari satu maka 

akan mengurangi investasi. Logikanya Q > 1 menunjukkan bahwa perusahaan 

mempunyai potensi pertumbuhan pasar yang tinggi sehingga nilai perusahaan 

lebih besar daripada nilai asetnya, dan ketika Q < 1 tindakan yang banyak 

dilakukan oleh investor yaitu membeli perusahaan karena dapat memperoleh 

aset dengan harga yang lebih rendah. 
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      Profitabilitas memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola 

modalnya secara efektif, dan mengukur tingkat pengembalian dari investasi 

yang telah dilakukan investor atau pemilik saham. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba cukup tinggi, membuat harga saham juga akan 

meningkat. Profitabilitas merupakan rasio dari efektifitas manajemen 

berdasarkan hasil pengembalian yang didapat dari hasil investasi dan 

penjualan. Profitabilitas memiliki peran penting dalam segala aspek dunia 

bisnis karena menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dan mencerminkan 

efisiensi perusahaan tersebut, selain itu profitabilitas menunjukkan seberapa 

besar pengembalian yang diterima investor. Apabila profitabilitas pada suatu 

perusahaan tinggi, maka menunjukkan pengelolaan dalam perusahaan 

dilakukan secara efisien dan efektif dalam penataan kekayaan perusahaan 

setiap periodenya (Horne dan Wachowicz, 2005 dalam Suwardika & 

Mustanda, 2017).  

Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Fitri Prasetyorini (2013) dan Rachmawati & Pinem (2015) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai suatu 

perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar cenderung memerlukan dana yang 

lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Ukuran perusahaan 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk tolak ukur atau 

penentu nilai besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang 

besar memiliki kemudahan mengakses ke pasar modal dengan mudah, 

sehingga fleksibilitas dan kemampuan menghasilkan dana lebih besar, dengan 

kemudahan tersebut mengirimkan sinyal positif kepada investor sehingga 

ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

(Nurhayati, 2013). 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rachmawati & Pinem 

(2015), dan Nurhayati (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh pada nilai perusahaan. Namun, Berbeda dengan Dewi & 

Wirajaya (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Kebijakan dividen menentukan pembagian laba atau penanaman 

kembali investasi dari investor. Besar kecilya pembagian dividen dapat 

mempengaruhi harga saham, karena menurut teori Bird in The Hand 

pemegang saham lebih menyukai pengembalian dari dividen dibandingkan 

capitall gain. Pembagian dividen lebih disukai daripada capital gain, dengan 

meningkatkan dividen perlembar saham yang dibayarkan oleh emiten dapat 

berpengaruh positif pada peningkatan harga saham dan memberikan pengaruh 

bagi nilai perusahaan (Nurhayati, 2013). 

 Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh (Jusriani & Rahardjo, 

2013) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

2. METODE 

          Penelitian ini didesain dengan penelitian kuantitatif yaitu, data yang 

disajikan berbentuk angka dengan pengujian hipotesis. Penelitian ini 

ditekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel dalam 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Pooulasi, Sampel dan Metode Pengumpulan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua perusahaan manufaktur 

yang pernah terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016 sampai 

2018 sebanyak  42 perusahaan. Penentuan sampel pada penelitian 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel ditentukan 

berdasarkan  kriteria-kriteria yang ditetapkan peneliti. Berikut kriteria dalam 
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menentukan sampel: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index secara berturut-turut pada periode 2016-2018. (2) Perusahaan 

manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten 

pada periode 2016-2018. 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Dependen 

    Variabel dependen (Y) adalah variabel yang menjadi pusat perhatian 

utama dalam sebuah pengamatan/penelitian. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah nilai perusahaan. Dalam penelitian ini nilai perusahaan 

diukur dengan rasio Tobin’sQ. Tobin’sQ dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Azhar & Noriza, 2012): 

Tobin’sQ = 
𝑀𝑉𝐸+𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝐴
 

Variabel Independen 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri (Sartono, 

2012:122 dalam Hasibuan dkk., 2016). 

Profitabilitas dapat diukur dengan rumus ROA sebagai berikut:  

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah level untuk menunjukkan perkembangan 

perusahaan pada bisnisnya (Rizqia, Aisjah, & Sumiati, 2013). Besar kecilnya 

suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah ekuitas, total aktiva maupun 

penjualan perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan size dengan rumus sebagai 

berikut:  

Ukuran Perusahaan = (Ln)Total Aset  

Kebijakan Dividen 
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Kebijakan dividen adalah pembuatan kebijakan mengenai alokasi laba 

bersih yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan untuk disalurkan. 

Kebijakan dividen yang merupakan keputusan apakah laba dari kepemilikan 

saham akan dibagikan atau ditahan untuk menambah modal dalam penelitian 

ini dihitung menggunakan Dividend Payout Ratio yang diberi simbol DPR 

dalam bentuk dividen kepada pemegang saham maupun ditahan sebagai laba 

ditahan (Rizqia et al., 2013).   

Rumus dari DPR adalah sebagai berikut: 

DPR = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

Metode Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

Data panel adalah penggabungan antara data time series dengan data cross 

section, terdiri dari beberapa objek dalam beberapa waktu. Penelitian ini 

termasuk kedalam data panel karena terdapat beberapa perusahaan yang 

diteliti dari tahun ke tahun. Langkah-langkah dalam analisis data pada 

penelitian ini meliputi regresi data panel, uji asumsi klasik, uji koefisien 

determinasi 𝑅2 dan uji hipotesis.  

Analisis Regresi Linear Berganda 

Model regresi pada data panel dapat ditulis dengan persamaan sebagai 

beirikut:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼  + β1𝑋1𝑖𝑡 + β1𝑋2𝑖𝑡 + β1𝑋2𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan: 

𝑌𝑖𝑡  : Nilai Perusahaan 

𝑋1  : Profitabilitas 

𝑋2  : Ukuran Perusahaan 

𝑋3  : Kebijakan Dividen 

𝛼   : Konstanta 

β1 β2 β3 : Koefisien Varian Independen 

𝜀  : Error Term 
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𝑡  : Banyaknya Waktu 

𝑖  : Subjek (Perusahaan) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Regresi Data Panel 

1. Pemilihan Estimasi Model 

Tabel 1. Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 3.047019 (5,9) 0.0698 

Cross-section Chi-

square 17.830390 5 0.0032 

     
     
Sumber : Output Eviews 10 

   Pada table IV.2 diatas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 

0,0698 sehingga nilai probabilitas lebih besar daripada α = 0,05 dimana 

𝐻0 diterima yang artinya model yang baik digunakan adalah Common 

Effect daripada Fixed Effect. Karena yang dipilih adalah Common Effect 

Model maka Uji Hausman yang digunakan untuk memilih uji Random 

Effect Model dan Fixed Effect Model tidak diperlukan dalam penelitian 

ini (Kasmiarno & Mintaroem, 2016). 

2. Estimasi Model 

Tabel 2. Analisis Regresi Panel 
     

     
Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -3.482660 8.507203 -0.409378 0.6885 

PROFITABILITAS? 34.12307 6.275476 5.437527 0.0001 

UKURAN? -0.177776 0.465049 -0.382274 0.7080 

DIVIDEN? 13.75400 3.889814 3.535902 0.0033 

     
     Sumber : Output Eviews 10 

  Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat ditulis persamaan sebagai 

berikut:  
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝑖𝑡=−3,482660 +34,12307𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡− 0,177776UP𝑖𝑡 

+13,7540Dividen𝑖𝑡  

 Berdasarkan analisis regresi data panel diatas menunjukkan 

bahwa ketika terjadi kenaikan profitabilitas sebesar satu satuan maka 

akan meningkatkan Y (nilai perusahaan) sebesar 34,12307. Ukuran 

perusahaan sebesar -0,177776 yang artinya ketika ada kenaikan ukuran 

perusahaan sebesar satu satuan maka akan  menurunkan nilai perusahaan 

sebesar -0,177776. Nilai koefisien kebijakan dividen sebesar 13,75400 

memiliki arti ketika kebijaka dividen ada kenaikan sebesar satu satuan 

maka akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 13,75400 karena nilai 

koefisien kebijakan dividen positif. 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Gambar 3. Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: Standardized Residuals

Sample 2016 2018
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Mean       3.70e-16

Median  -0.463267

Maximum  4.058572

Minimum -1.800904

Std. Dev.   1.451538

Skewness   1.473655

Kurtosis   4.700600

Jarque-Bera  8.684007

Probability  0.013010 

 
Sumber : Output Eviews 10 

       Berdasarkan hasil uji normalitas diatas nilai signifikan sebesar 

0,013010.   Nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai α = 0,05 hal tersebut 

menunjukkan data tidak terdistribusi dengan normal. Hasil ini kemudian 

di transformasi dengan Log dengan tujuan hasil dari uji normalitas 

tersebut normal. 

Gambar 4. Uji Normalitas Log 
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Sumber : Output Eviews 10 

 Hasil uji normalitas setelah dilakukan Log mempunyai nilai 

signifikansi sebesar 0,399937 > 0,05 yang berarti uji normalitas pada 

Common Effect Model menunjukkan data terdistribusi dengan normal. 

2. Uji Multikoloniaritas 

Tabel 5. Uji Multikoloniaritas 

 X1 X2 X3 
    
    

X1  1.000000 -0.574335  0.842416 

X2 -0.574335  1.000000 -0.433241 

X3  0.842416 -0.433241  1.000000 

Sumber : Output Eviews 10 

Hasil uji diatas menunjukkan nilai matrik korelasi tidak lebih dari 

0,90. Berarti bahwa tidak terjadi multikoloniaritas pada model. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas 
 

     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

X1 0.598258 0.506226 1.181799 0.2570 

X2 0.029642 0.037514 0.790149 0.4426 

X3 -0.252284 0.313781 -0.804012 0.4348 

Sumber : Output Eviews 10 

   Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, diperoleh nilai probabilitas 

diatas 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Tabel 7. Uji Autokorelasi 
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Model Nilai DW Keterangan   

   
  tery Common effect model 3.066887 Terjadi autokorelasi 

Sumber : Output Eviews 10 

     Berdasarkan hasil uji diatas diperoleh nilai DW sebesar 

3,066887, dengan (n) = 18, (k) = 3 dan 𝛼 = 5%, maka diperoleh dU = 

1,6961 dan 4-dU = 2,3039. . Model DW masuk ke dalam kriteria dU < D 

< 4-dU (1,6961 < 3,066887 < 2,3039) yang berarti bahwa terjadi masalah 

autokorelasi pada penelitian ini. 

Koefisien Determinasi 𝑹𝟐 

Tabel 8. Koefisien Determinasi 

     
     

R-squared 0.955717     Mean dependent var 5.454444 

Adjusted R-squared 0.946228     S.D. dependent var 6.897784 

S.E. of regression 1.599517     Akaike info criterion 3.970411 

Sum squared resid 35.81837     Schwarz criterion 4.168271 

Log likelihood -31.73370     Hannan-Quinn criter. 3.997693 

F-statistic 100.7160     Durbin-Watson stat 3.066887 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber : Output Eviews 10 

           Hasil olah data diatas yang diolah menggunakan Eviews 10 

menunjukkan Adjusted R-squared sebesar 0,946228 menunjukkan bahwa 

nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, variabel ukuran 

perusahaan dan variabel kebijakan dividen sebesar 0,946228 dan sisanya 

0,053772 dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.  

Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis t 

Tabel 9. Uji t 
     

     Variable   t-Statistic Prob.   

     
     C   -0.409378 0.6885 

PROFITABILITAS?   5.437527 0.0001 

UKURAN?   -0.382274 0.7080 

DIVIDEN?   3.535902 0.0033 
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     Sumber : Output Eviews 10       

  Hasil dari uji t tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas dan 

kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

2. Uji Hipotesis F 

Tabel 10. Uji F 

     
     R-squared 0.955717  Mean dependent var 5.454444 

Adjusted R-squared 0.946228  S.D. dependent var 6.897784 

S.E. of regression 1.599517  Akaike info criterion 3.970411 

Sum squared resid 35.81837  Schwarz criterion 4.168271 

Log likelihood -31.73370  Hannan-Quinn criter. 3.997693 

F-statistic 100.7160  Durbin-Watson stat 3.066887 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber : Output Eviews 10 

 Hasil dari uji F diatas diperoleh bahwa nilai nilai probabilitas 

sebesar 0,000000 < α 0,05. Hal ini menunjukkan variabel bebas atau 

variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. 

Pembahasan 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

         Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan maka dapat diketahui nilai 

signifikansi dari profitabilitas sebesar 0,0001 < 0,05. Berarti bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang berarti H1 diterima. 

Perusahaan yang secara konsisten berhasil meningkatkan labanya setiap tahun 

akan membuat banyak investor tertarik pada perusahaan tersebut. Adanya 

peningkatan laba per lembar saham perusahaan disebabkan dari tingginya 

profitabilitas perusahaan, yang menjadikan investor tertarik untuk 

menginvestasikan modalnya dengan cara membeli saham pada perusahaan 

tersebut (Prasetyorini, 2013). Banyaknya investor yang membeli saham pada 

perusahaan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sambora, et al (2014). Berbeda dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Jusriani dan Rahardjo (2013) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

     Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai signifikansi variabel ukuran 

perusahaan 0,7080 > 0,05. Maka dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan, sehingga H2 ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diartikan bahwa ukuran 

perusahaan, baik kecil maupun besar tidak mampu mempengaruhi nilai 

perusahaan. Seorang investor akan meninjau suatu perusahaan dari aspek 

seperti kinerja perusahaan yang dapat terlihat pada laporan keuangan 

perusahaan, goodwill atau nama baik perusahaan, ataupun kebijakan dividen 

yang ditetapkan perusahaan sebelum investor menanamkan dananya ke 

perusahaan tersebut, daripada meninjau dari segi ukuran perusahaan. 

Hasil pengujian ini bertolak belakang dengan hasil pengujian dari 

Prasetyorini (2013) dan Pratama dan Wiksuana (2016)  yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Berbeda dengan hasil penelitian ini sejalan dengan Suwardika & Mustanda 

(2017) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Peusahaan 

    Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, nilai probabilitas sebesar 0,0033 

< 0,05 diartikan bahwa variabel kebijakan dividen berpengaruh terhadap 

variabel nilai perusahaan, itu berarti H3 diterima. Hubungan positif diantara 

kebijakan dividen dengan nilai perusahaan menunjukkan perusahaan yang 

banyak membayarkan dividen akan meningkatkan nilai perusahaan 

dikarenakan calon investor tertarik pada bayaknya dividen yang dibagikan 

pada pemegang saham hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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Investor lebih menyukai pembagian dividen daripada pendapatan modal 

karena dividen bersifat lebih pasti dibandingkan capital gain.   

     Hasil pengujian ini sama dengan hasil penelitian dari  Jusriani dan 

Rahardjo (2013) yang menyatakan kebijakan dividen berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Dividen 

Secara Simultan terhadap Nilai Perusahaan   

Hasil uji F yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

signifikansi 0,000000 < 0,05 yang berarti profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini menyatakan bahwa adanya arah positif variabel-

variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. 

4.    KESIMPULAN 

Simpulan 

            Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh varibel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen 

terhadap variabel nilai perusahaan, sehingga diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Profitabilitas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001 < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan H1 diterima. Artinya profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

b. Ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7080 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan H2 ditolak. Artinya ukuran perusahaan tidak  

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

c. Kebijakan dividen memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0033 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan H3 diterima. Artinya kebijakan dividen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Keterbatasan Penelitian 
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 Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu 

menjadi perhatian untuk peneliti-peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Sampel pada penelitian ini setelah menggunakan metode purposive 

sampling terbatas hanya enam (6) perusahaan manufaktur  yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016 sampai 2018. 

2. meskipun masih ada beberapa variabel independen yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi dalam penelitian ini hanya 

menggunakan tiga (3) variabel yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

kebijakan dividen. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk dalam 

kategori Jakarta Islamic Index (JII), sehingga tidak menjamah pada sektor 

lain selain yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat meneliti pada kategori lain selain JII seperti : 

Index Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index 70 (JII70), 

LQ45. 

Saran 

Adapun saran atas dasar kesimpulan dan keterbatasan penelitian, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti berikutnya menambahkan sampel diluar perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di JII sebagai objek penelitian.  

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan variabel lain untuk diuji 

yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Memperpanjang tahun penelitian, supaya dapat memberikan hasil yang 

akurat.   
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