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PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, 

KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN UTANG DAN STRUKTUR 

MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2015-2017) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen, kebijakan utang dan struktur 

modal terhadap nilai perusahaan. pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Terdapat 148 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2015-2017 dan terpilih 41 perusahaan yang termasuk dalam kriteria sampel 

selama kurun waktu 3 tahun, sehingga jumlah sampel yang digunakan 

berjumlah 123 sampel. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling dengan pendekatan kuantitatif. Analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 

5% yang diolah menggunakan program Statistical Package for Social 

Science (SPSS) Versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan 

investasi, kebijakan dividen, kebijakan utang dan struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kata kunci: keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, 

kebijakan utang, struktur modal dan nilai perusahaan. 

Abstract 

 This study purposes to determine the effect of investment decisions,finding 

decisions, dividend policy, debt policy and capital structure on firm value to 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exhange in 2015-

2017. There are 148 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2015-2017 and 41 companies were included in the sample 

criteria over a period of 3 years, so the number of samples used was 123 

samples. The sampling method used in this research was purposive with a 

quantitative approach. The analysis used in this study is multiple linier 

regression analysis with 5% significance level which is processed using 

Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 21 program. The 

results show that investment decisions, dividen policy, debt policy and 

capital structure have an effect on firm value, while finding decisions have 

no effect on firm value. 

Keywords:investment decisions, finding decisions, dividend policy, debt policy, 

capital structure and firm value. 
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1. PENDAHULUAN

Persaingan bisnis di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Perusahaan baru 

bertambah dari hari ke hari merupakan salah satu faktor penyebab persaingan 

dunia bisnis semakin ketat. Situasi ini menuntut ruang lingkup dan peran manajer 

keuangan semakin luas. Manajer keuangan dalam perusahaan harus mampu 

mengelola keuangan perusahaan dengan benar dan efisien. Hal ini juga 

mendorong perusahaan supaya terus melakukan inovasi dan strategi sehingga 

perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain dan tidak mengalami 

kebangkrutan. 

Perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi memiliki dua tujuan, yaitu 

tujuan untuk jangka pendek dan tujuan untuk jangka panjang. Tujuan jangka 

pendek perusahaan seperti menggunakan sumber daya yang ada untuk 

memperoleh laba perusahaan yang maksimal, sementara itu tujuan jangka panjang 

perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini diperoleh dengan cara 

memaksimalkan keuntungan atau laba yang paling besar dan mengoptimalkan 

harga saham perusahaan yang nantinya akan berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Pengambilan keputusan keuangan antara satu dengan yang lain akan saling 

berkaitan dan berdampak pada nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan harga yang disepakati akan dibayar oleh 

calon pembeli jika perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan digunakan sebagai 

persepsi oleh investor pada perusahaan, karena nilai perusahaan tersebut 

mencerminkan keadaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Harga saham yang 

relatif stabil atau mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang 

digunakan sebagai pengukur nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi dapat 

menjadikan pendapatan pemegang saham juga tinggi, hal ini akan berdampak baik 

karena mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

Pertiwi et al (2016) menyatakan bahwa adanya kenaikan dan penurunan 

tersebut, digunakan oleh investor untuk memprediksi nilai perusahaan pada masa 

yang akan datang dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 
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keputusan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, kebijakan utang dan 

struktur modal.  

Keputusan investasi, merupakan keputusan yang diambil oleh perusahaan 

untuk menginvestasikan dana perusahaan dalam bentuk aset tertentu. Investasi 

diharapkan mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan risiko 

tertentu. Investor akan terlebih dulu mencari informasi tentang perusahaan, hal 

tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan 

berinvestasi di pasar modal. Nilai perusahaan sendiri digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melihat baik buruknya kinerja perusahaan. 

Keputusan pendanaan merupakan suatu keputusan untuk menentukan 

dana yang akan dipakai untuk sumber pembiayaan perusahaan. Hasnawati (2005) 

menyatakan bahwa seorang manajer keuangan harus mampu memutuskan sumber 

dana apa yang akan digunakan oleh perusahaan baik sumber internal atau sumber 

eksternal, memutuskan besarnya utang dan modal sendiri, serta 

mempertimbangkan tipe utang dan modal yang akan digunakan, karena struktur 

pembiayan akan menentukan cost of capital yang digunakan sebagai dasar 

penentuan required return yang diinginkan. 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk membagikan hasil usaha 

atau laba yang akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan saham yang 

dipegang oleh masing-masing pemilik, pembagian ini dapat berupa dividen kas 

atau laba ditahan. Fungsi istimewa manajer adalah untuk menentukan kebijakan 

dividen yang berkaitan langsung dengan para pemegang saham dan membagikan 

keuntungan perusahaan secara langsung. Manajer harus menentukan dengan baik 

langkah dalam mengambil kebijakan dividen, karena melibatkan kepentingan 

pemegang saham dengan dividennya dan kepentingan perusahaan dengan laba 

ditahannya. 

Kebijakan utang dapat diartikan sebagai kebijakan yang diambil 

perusahaan mengenai seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan utang. 

Semakin tinggi proporsi utang maka semakin tinggi juga harga saham perusahaan 

tersebut. Dalam keadaan tertentu meningkatnya utang juga berakibat pada 
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penurunan nilai perusahaan, hal ini karena manfaat yang didapat dari penggunaan 

utang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang timbul. 

Struktur modal merupakan penjelasan tentang keputusan pendanaan 

suatu perusahaan mengenai bauran antara utang dan ekuitas, dengan tujuan nilai 

perusahaan meningkat (Sheikh dan Wang, 2011). Pengambilan keputusan struktur 

modal harus diperhatikan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran 

pemiliknya. Struktur modal yang optimal akan memaksimalkan keseimbangan 

antara risiko dengan pengembalian sehingga mampu menciptkan harga saham 

yang paling tinggi. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alvita dan Khairunnisa (2019) 

menggunakan variabel dependen nilai perusahaan dan variabel independen 

kebijakan dividen, keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Peneliti akan 

mengembangkan penelitian tersebut dengan menambah dua variabel independen 

yaitu kebijakan utang dan struktur modal. Objek penelitian dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penenlitian 

dengan judul “Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan 

Dividen, Kebijakan Utang Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan”. 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Periode 2015-2017). 

2. METODE

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan 

adalah data sekunder dengan melihat laporan keuangan tahunan (annual report) 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2015-2017. Data dalam  penelitian diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan manufaktur lewat akses internet di www.idx.co.id. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan atau menggunakan kriteria tertentu, 

sehingga sesuai dengan penelitian yang dirancang. Adapun kriteria-kriteria yang 

digunakan dalam pengambilan sampel sebagai berikut: (a) Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki periode laporan keuangan 

http://www.idx.co.id/
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yang berakhir pada tanggal 31 Desember secara berturut-turut selama periode 

2015-2017, (b) Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam 

mata uang rupiah dan (c) Perusahaan yang membagikan dividen kas selama 

periode 2015-2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Uji yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.  

2.1. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Variabel 

nilai  perusahaan diproksikan dengan Price to Book Value atau PBV. 

Variabel nilai perusahaan dapat diproksikan dengan Price to Book Value 

atau PBV. Rasio price to book value dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:  

Price to Book Value = 
Harga  per lembar saham 

Nilai buku per lembar saham 

2.2. Variabel Independen 

2.2.1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan ke dalam aset (aktiva) dengan maksud mendapatkan 

pendapatan dimasa yang akan datang, dimulai dengan menetapkan jumlah 

aktiva yang sesuai dengan keperluan perusahaan sehingga akan berdampak 

positif dan meningkatkan nilai perusahaan (Martono dan Harjito, 2010). 

Keputusan investasi disini menggunakan proksi price earning ratio (PER) 

yang dirumuskan dengan:  

Price Earning Ratio = 
Harga pasar per lembar 

Laba bersih per lembar 

2.2.2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan menjelaskan bagaimana cara perusahaan  mendanai 

kegiatannya agar maksimal, cara memperoleh dana untuk investasi yang 

efisien dan cara mengomposisikan sumber dana maksimal yang harus 

.... (1)

.....  (2)
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dipertahankan. Keputusan pendanaan menggunakan proksi Long Term 

Debt To Equity Ratio dimana semakin tinggi proporsi utang, maka akan 

semakin tinggi pula harga saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat 

berdampak pada nilai perusahaan. Long Term Debt To Equity Ratio dapat 

dirumuskan seperti berikut: 

Long Term Debt to Equity Ratio = 
Hutang Jangka Panjang 

Modal Sendiri 

2.1.3 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen menyangkut tentang kebijakan yang diambil 

perusahaan apakah laba akan dibayarkan sebagai dividen atau ditahan 

untuk reinvestasi dalam perusahaan. Kebijakan dividen pada penelitian ini 

menggunakan proksi Dividend Payout Ratio (DPR). DPR menunjukkan 

presentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham 

berupa dividen kas. DPR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Dividend Payout Ratio = 
Dividend per lembar 

Laba bersih per lembar 

2.1.4 Kebijakan Utang 

Kebijakan utang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang 

bersumber dari eksternal, tentang seberapa jauh perusahaan menggunakan 

utang sebagai sumber pendanaannya. Kebijakan utang menggunakan 

proksi Debt to Equity Ratio (DER) yang bertujuan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya dengan modal 

atau ekuitas yang ada (Mardiyati et al, 2012). DER merupakan rasio yang 

menggambarkan komposisi modal yang digunakan sebagai sumber 

pendanaan, dengan rumus sebagai berikut: 

Debt to Equity Ratio = 
jumlah utang 

jumlah ekuitas 

......   (3)

......   (4)

......   (5)
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2.1.5 Struktur Modal 

Struktur modal menjelaskan tentang keputusan pendanaan perusahaan 

dalam menentukan bauran antara utang dan ekuitas, yang bertujuan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan (Sheikh dan Wang, 2011). Struktur 

modal diukur menggunakan proksi Debt to Asset Ratio (DAR). Menurut 

Kasmir (2011:156) debt to asset ratio merupakan rasio utang yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan dengan 

total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai 

oleh utang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Debt to Asset Ratio = 
jumlah utang 

jumlah aktiva 

2.2 Metode Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data dan uji hipotesis dalam penelitian ini, 

menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

nilai signifikansi sebesar 5%. Model regresi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

NP= 0,482 + 0,030KI + 1,959KP + 0,013KD – 2,520KU + 5,338SM + е 

Keterangan: 

NP : Nilai Perusahaan 

KI : Keputusan Investasi 

KD : Kebijakan Dividen 

KP : Keputusan Pendanaan 

KU : Kebijakan Utang 

SM : Struktur Modal 

е   : error  

,,,,,,   (6)
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1   Uji Normalitas 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Unstandardized Residual Keterangan 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,238 Normal 

Sumber: Hasil olah data, 2020 

Hasil uji normalitas pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 yaitu (0,238 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data 

sudah terdistribusi secara normal. 

2   Uji Multikolinearitas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

KI 0,785 1,273 Tidak terjadi multikolinearitas 

KP 0,611 1,637 Tidak terjadi multikolinearitas 

KD 0,828 1,207 Tidak terjadi multikolinearitas 

KU 0,125 8,028 Tidak terjadi multikolinearitas 

SM 0,107 9,362 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Hasil olah data, 2020 

Hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF 

dibawah 10, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi pada 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

3.1.3   Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

KI 0,119 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

KP 0,509 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

KD 0,327 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

KU 0,562 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

SM 0,585 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil olah data, 2020 
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Berdasarkan hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel independen mempunyai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%), 

oleh karena itu dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

3.1.4   Uji Autokorelasi 

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin 

Watson 

dU 4-dU Kesimpulan 

2,173 1,7837 2,2163 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Hasil olah data, 2020 

Hasil uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan nilai Durbin 

Watson sebesar 2,173. Nilai DW yang terletak diantara dU dan 4- dU atau 

1,7837 – 2,2163 berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model 

regresi. 

3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien thitung Sig. Keterangan 

Konstanta 0,482 0,887 0,377 

KI 0,030 2,665 0,009 Signifikan 

KP 1,959 1,909 0,059 Tidak signifikan 

KD 0,013 2,239 0,027 Signifikan 

KU -2,520 -3,277 0,001 Signifikan 

SM 5,338 1,990 0,049 Signifikan 

Sumber: Hasil olah data, 2020 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda tersebut diperoleh 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

NP= 0,482 + 0,030KI + 1,959KP + 0,013KD – 2,520KU + 5,338SM + е 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

3.2.1 Nilai konstanta sebesar 0,482 dengan parameter positif menunjukkan jika 

nilai keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, 

kebijakan utang dan struktur modal konstan atau benilai nol, maka nilai 

perusahaan sebesar 0,482. 
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3.2.2 Koefisisen keputusan investasi sebesar 0,030 mempunyai hasil yang 

positif. Hal ini berarti bahwa, meningkatnya keputusan investasi akan 

berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Sebaliknya, jika 

keputusan investasi menurun maka nilai perusahaan juga akan menurun.  

3.2.3 Koefisien keputusan pendanaan sebesar 1,959 mempunyai hasil yang 

positif. Hal ini berarti bahwa meningkatnya keputusan pendanaan maka 

berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Sebaliknya, menurunnya 

keputusan pendanaan akan berdampak pada menurunnya nilai perusahaan.  

3.2.1 Koefisien kebijakan dividen sebesar 0,013 mempunyai hasil yang positif. 

Hal ini berarti semakin tinggi dividen yang dibagikan, maka semakin 

tinggi pula nilai perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah dividen yang 

dibagikan, maka nilai perusahaan juga akan menurun.  

3.2.2 Koefisien kebijakan utang sebesar -2,520 mempunyai hasil yang negatif. 

Hal ini berarti bahwa meningkatnya kebijakan utang akan berdampak pada 

menurunnya nilai perusahaan. Sebaliknya, menurunnya kebijakan utang 

akan meningkatkan nilai perusahaan. 

3.2.3 Koefisien struktur modal sebesar 5,338 mempunyai hasil yang positif. Hal 

ini berarti bahwa meningkatnya struktur modal akan berdampak pada 

meningkatnya nilai perusahaan. Sebaliknya, apabila struktur modal 

menurun maka nilai perusahaan juga akan menurun. 

3.3 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier antara 

variabel bebas dan terikat. Kriteria dalam pengujian ini menggunakan 

tingkat signifikansi 0,05. Untuk mencari nilai t tabel menggunakan rumus: 

(α/2 ; n-k-1). Berdasarkan hasil uji t untuk masing-masing variabel bebas 

diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

3.3.1 Berdasarkan hasil statistik uji t untuk variabel keputusan investasi 

diperoleh nilai thitung sebesar 2,665 dengan nilai signifikansi sebesar

0,009. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada nilai

ttabel 1,983 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan
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bahwa variabel keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

3.3.2 Berdasarkan hasil statistik uji t untuk variabel keputusan pendanaan 

diperoleh nilai thitung sebesar 1,909 dengan nilai signifikansi sebesar

0,059. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil daripada nilai

ttabel 1,983 dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan

bahwa variabel keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

3.3.3 Berdasarkan hasil statistik uji t untuk variabel kebijakan dividen diperoleh 

nilai thitung sebesar 2,239 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada nilai ttabel 1,983

dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3.3.4 Berdasarkan hasil statistik uji t untuk variabel kebijakan utang diperoleh 

nilai thitung sebesar -3,277 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada nilai ttabel 1,983

dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel kebijakan utang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3.3.5 Berdasarkan hasil statistik uji t untuk variabel struktur modal diperoleh 

nilai thitung sebesar 1,990 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada nilai ttabel 1,983

dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3.4 Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan pengujian diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 7,499 dengan 

signikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 

(0,000 < 0,05) berarti bahwa variabel keputusan investasi, kebijakan 

dividen, keputusan pendanaan, kebijakan utang dan struktur modal 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan atau 
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menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat 

goodness of fit model.   

3.5 Koefisien Determinasi (𝐑𝟐)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji adjusted R^2 sebesar 0,235 atau 

23,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh 

keputusan investasi, kebijakan dividen, keputusan pendanaan, kebijakan 

utang dan struktur modal sebesar 23,5%, sedangkan sisanya sebesar 76,5% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

3.2.1 Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel keputusan investasi 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari toleransi 

kesalahan α=0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,030, maka H1 diterima.

Penelitian ini membuktikan bahwa, keputusan investasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Keputusan investasi dalam penelitian ini diproksikan dengan Price 

Earnings Ratio (PER). Menurut Brigham dan Houston (2011) rasio ini 

akan menunjukkan seberapa banyak investor bersedia membayar untuk 

setiap laba yang dilaporkan. Rasio PER yang tinggi menunjukkan harga 

saham yang tinggi terhadap pendapatan bersih per sahamnya, yang berarti 

bahwa investasi di perusahaan juga tinggi dan menggambarkan sinyal 

pertumbuhan pendapatan yang diperoleh perusahaan pada masa yang akan 

datang. Hal tersebut dianggap sebagai good news yang dapat menarik 

minat investor untuk berinvestasi sehingga mampu meningkatkan harga 

saham dan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Dananjaya dan Mustanda (2016) serta Rahmanto (2017) yang 

menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Piristina 
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dan Khairunnisa (2019) serta Firmansyah (2016) yang menunjukkan 

bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3.2.2 Keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel keputusan dependen 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,059 yang lebih besar dari toleransi 

kesalahan α=0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dengan 

koefisien regresi bernilai positif sebesar 1,959, maka H2 ditolak. Penelitian

ini membuktikan bahwa, keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Hubungan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan menunjukkan 

bahwa tinggi atau rendahnya jumlah utang pada perusahaan tidak 

memengruhi nilai perusahaan, investor lebih melihat bagaimana pihak 

manajemen perusahaan menggunakan dana dengan efektif dan efisien. 

Perusahaan dalam sampel penelitian ini lebih banyak menggunakan 

sumber dana internal dalam kegiatan operasinya yaitu dari laba perusahaan 

dan laba ditahan. Pembiayaan dengan sumber dana internal sejalan dengan 

teori pecking order yang menjelaskan bahwa perusahaan yang 

menguntungkan pada umumnya memiliki utang yang sedikit. Keputusan 

pendanaan dilakukan perusahaan sesuai urutan preferensi (hierarki) risiko, 

perusahaan memilih pendanaan internal terlebih dahulu yang dianggap 

memiliki risiko yang paling kecil. Apabila kebutuhan masih belum 

terpenuhi maka perusahaan akan memilih opsi kedua yaitu pendanaan 

eksternal mulai dari utang dan terakhir dari ekuitas atau penerbitan saham 

baru.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Kusumawati et al. (2016) dan Yuliani (2011) yang menyatakan bahwa 

keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian Sartini dan Purbawangsa (2014) 

serta Efni (2012) yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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3.2.3 Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,027 yang lebih kecil dari toleransi 

kesalahan α=0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,013, maka H3 diterima.

Penelitian ini membuktikan bahwa, kebijakan dividen berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Sartono (2008) menjelaskan bahwa kebijakan dividen merupakan 

kebijakan yang berhubungan dengan pembagian laba yang diperoleh 

perusahaan, apakah akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai 

dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan 

investasi pada masa yang akan datang.  

Dividend payout ratio atau DPR adalah rasio yang menunjukkan 

presentase laba perusahaan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kas 

kepada para pemegang saham. Semakin tinggi dividen yang diterima oleh 

pemegang saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Investor 

akan melihat tingginya pembayaran dividen sebagai sinyal positif atas 

prospek perusahaan pada masa yang akan datang sehingga dapat 

meningkatkan harga saham, karena pembagian dividen akan memberikan 

sinyal perubahan yang menguntungkan pada harapan manajer. Sebaliknya, 

rendahnya pembayaran dividen menunjukkan pandangan pesimis terhadap 

prospek perusahaan pada masa yang akan datang. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Yendrawati (2012) dan Sujoko (2007) yang menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Tetapi, tidak mendukung penelitian Pristina dan Khairunnisa 

(2019) serta Rahmanto (2017) yang menunjukkan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3.2.4 Kebijakan utang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel kebijakan utang 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari toleransi 
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kesalahan α=0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien regresi bernilai negatif sebesar -2,520, maka H_4 diterima. 

Penelitian ini membuktikan bahwa, kebijakan utang berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan proksi Debt to Equity Ratio (DER) yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

utang-utangnya dengan modal atau ekuitas yang ada (Mardiyati et al, 

2012). Manajemen perusahaan dapat menggunakan utang pada tingkatan 

yang optimal, karena penggunaan utang yang optimal dapat menghemat 

penghasilan kena pajak. Calon investor juga dapat menilai perusahaan 

melalui penggunaan utang yang optimal, karena menganggap bahwa 

perusahaan tersebut mampu melunasi kewajibannya pada masa 

mendatang. Oleh sebab itu, peningkatan utang berhubungan positif dengan 

nilai perusahaan selama belum mencapai titik maksimum. Selama manfaat 

yang didapat lebih besar dari biaya yang timbul akibat utang, kebijakan 

menambah utang akan meningkatkan nilai perusahaan daripada modal 

sendiri. 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Sari (2017) dan Ardianingtyas (2010) yang menyatakan bahwa 

kebijakan utang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian Jusriani dan Rahardjo (2013) 

serta Astuti dan Setiawati (2014) yang menunjukkan bahwa kebijakan 

utang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3.2.5 Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel struktur modal 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari toleransi 

kesalahan α=0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien regresi bernilai positif sebesar 5,338, maka H_5 diterima. 

Penelitian ini membuktikan bahwa, struktur modal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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Menurut Modigliani dan Miller (1963), dalam teori struktur modal 

menjelaskan bahwa pembayaran bunga utang akan mengurangi dasar 

perusahaan untuk membayar pajak. Pajak akan mendorong nilai 

perusahaan dengan utang menjadi lebih tinggi. Manfaat pajak yang berasal 

dari utang menunjukkan struktur modal yang optimal sehingga 

memengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan teori struktur modal yang 

dikemukakan oleh Profesor Modigliani dan Miller yaitu trade off theory 

menjelaskan bahwa nilai perusahaan dapat meningkat karena posisi 

struktur modal berada dibawah titik optimal dan penambahan utang, begitu 

juga sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Susanti et al. (2017) serta Arif dan Aziz (2016) yang menyatakan 

bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Ayem dan Nugroho 

(2016) serta Aggarwal dan Padhan (2017) yang menunjukkan bahwa 

struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

4 PENUTUP 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan,oleh 

karena itu H1 diterima.

4.1.2 Keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, oleh 

karena itu H2 ditolak.

4.1.3 Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, oleh 

karena itu H3 diterima.

4.1.4 Kebijakan utang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, oleh 

karena itu H4 diterima.

4.1.5 Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, oleh 

karena itu H5 diterima.
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4.2 Saran 

4.2.1 Peneliti selanjutnya perlu menambah variabel independen potensial yang 

memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan selain kelima faktor 

yang diteliti pada penelitian ini, seperti size, return on equity, profitibilitas. 

4.2.2 Peneliti selanjutnya perlu menggunakan objek yang lebih luas, tidak hanya 

pada perusahaan manufaktur saja tetapi menggunakan kelompok 

perusahaan lain yang terdaftar di BEI, seperti perbankan, sektor industry 

dan pertambangan. 

4.2.3 Peneliti selanjutnya perlu menambah jumlah tahun pengamatan, sehingga 

diperoleh gambaran yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan serta 

peningkatan perkembangan perusahaan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Afzal, A., dan Rohman, A. 2012. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. 

Diponegoro Journal Of Accounting. Vol. 1. No, 2. Hal: 9. 

Alvita dan Khairunnisa. 2019. Analisis Pengaruh Kebijakan dividen, kebijakan 

investasi dan keputusan Pendanaan terhadap nilai perusahaan. Jurnal aset 

akuntansi riset. Vol 11. No,1 2019. 

Andriani, Rini. 2017. Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang, Dan 

Kebijakan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Ilmu Dan Riset 

Manajemen. Vol. 6. No, 7 Juli 2017. 

Ang, Robert. (1997). Buku Pintar Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Media Staff 

Indonesia. 

Bangun, Nurainun. Dan Wati, S,. (2007). Analisis Pengaruh Profitabilitas dan 

Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Perdagangan, Jasa, dan 

Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal. XI, 

No.02:107120. 

Brigham, E.F., dan Houston, J.F. 2001. Manajemen Keuangan. Jakarta : Penerbit 

Erlangga. 

Efni, Yulia dkk,“Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan 

Deviden: Pengaruhnya Terhadap Nilai perusahaan (Studi pada Sektor 

Properti danReal Estate Di Bursa Efek Indonesia)”. Universitas 

Brawijaya Malang, 2012. 



 

18 

 

Efni, Y. 2017. Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan 

Deviden: Pengaruhnya Terhadap Terhadap Nilai Perusahaan. 

Enggar, Rifai. 2016. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, 

Kebijakan Deviden dan Tingkat Suku Bunga terhadap Nilai Perusahaan. 

Naskah Publikasi Studi Akuntansi UMS. 2016. 

Fanindya dan Nur. 2013. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Deviden, 

Kebijakan Utang dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 

Periode 2009 – 2011). Journal Of Accounting Universitas Diponegoro. 

Vol. 2. No. 2, Tahun 2013. ISSN: 2337-3806. 

Fenandar, Ganny I., Raharja, S. 2012. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal 

Akuntansi, 1(2) : h: 1-10. 

Firmansyah, Danang. 2016. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, 

Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya.  

Handa, Djazuli dan Aisjah. 2013. Determinan Struktur Modal dan Dampaknya 

terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Makanan dan 

Minuman di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Aplikasi Manajemen 

Universitas Brawijaya. Vol. 11. No. 1, Maret. 2013. 

Hasnawati, Sri. 2005. Dampak Set Peluang Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 

Publik Di Bursa Efek Jakarta. JAAI Volume 9 No.2, Desember. 

Ikbal, M., Sutrisno, dan Djamhuri, Ali. 2011. “Pengaruh Profitabilitas, dan 

Kepemilikan Insider Terhadap Nilai perusahaan dengan Kebijakan Utang 

dan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Intervening (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)”. Simposium Nasional 

Akuntansi 14 Aceh: 1-36 

Ilhamsyah, Fendyka Luqman. 2017. Pengaruh Kebijakan Dividen, Keputusan 

Investasi, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Ilmu dan 

Riset Manajemen. Vol. 6. No, 2 Februari 2017. 

Kumar, S., Anjum, B., and Nayyar, S. 2012. Financing Decisions: Studi of 

Pharmaceutical Companies of India. International Journal of Marketing, 

Financial Services & Management Research. 1(1): pp : 14-28. 

Kusumawati, W. S., Topowijono, & NP, E. W. M. 2016. Pengaruh Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen Dan Risiko Sistematis Terhadap Harga Saham. Vol. 

35. No, 2. 127–135. 

Lupita dan Wijayanto. 2015. Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan dan 

Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Risiko sebagai Variabel 

Mediasi. Management Analysis Journal. Vol. 4. No, 4. Desember 2015. 

ISSN 2252-6552. 



 

19 

 

Madura, Jeff. 2006. Keuangan Perusahaan Internasional. Jakarta: Salemba Empat. 

Mahendra, Artini dan Surajaya. 2012. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. Jurnal manajemen, 

strategi bisnis, dan kewirausahaan. Vol. 6. No, 2. Hal: 130-138. 

Mahendra dan I Ketut. 2016. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur. Jurnal Manajemen Unud. Vol. 5. No, 10. 

2016:6610-6639. ISSN : 2302-8912 

Mardiyati, U., Ahmad, G. N., dan Putri, R. 2012. “Pengaruh Kebijakan Deviden, 

Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Priode 2005-

2010”. Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia, FE Universitas Negeri 

Jakarta, Vol 3, No 1: Hal 1-17. 

Martono dan D. A. Harjito. 2010. Manajemen keuangan. Yogyakarta: Ekonisia. 

Modigliani, F., dan M.H. Miller. 1963. Corporate Income Taxes And The Cost Of 

Capital: A Correction, American Economic Review, June. Pp. 235–280. 

Modigliani, F., dan M. H Miller. 1958. The cost of capital, corporation finance, 

and the theory of investment. American Economics Review 13 (3): 261-

297. 

Myers, S. C., dan N. S Majluf. 1984. Corporate Financing and Investment 

Decision When Firm Have Information That Investor Do Not Have. 

Journal of Financial Economics 13 (2): 187-221. 

Pertiwi, Tommy dan Tumiwa. 2016. “Pengaruh Kebijakan Hutang, Keputusan 

Investasi dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Food and 

Baverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal EMBA. 4(1): 

1369-1371. 

Prapaska, J. R. 2012. Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Keputusan 

Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai 

Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2009-2010. Kertas Kerja, FE 

Universitas Diponogoro, Semarang. 

Putu dan Bagus. 2014. Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen serta 

Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan 

UNUD. Vol. 8. No. 2, Agustus 2014.  

Rury Setiani. 2013. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan 

Tingkat Suku Bunga terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan 

Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen 

Vol.2 No.1 Tahun 2013. 



 

 

20 

 

Sartini, L., & Purbawangsa, I. 2014. Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan 

Dividen, Serta Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan. 81–91. 

Sartono. 2008. Manajemen Keuangan “Teori dan Aplikasi”. Yogyakarta: BPFE. 

Setyorini dan Puspaningsih. 2013. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan. Program Studi Akuntansi JAAI UII. Vol. 17. No. 2, 

Desember 2013: 156-165. 

Sheikh, N.A., dan Zongjun, W. 2011. Determinants of Capital Structure An 

Empirical Study of Firms in Manufaccturing Industry of Pakistan. 

Journal of Managerial Finance. Vol. 37 No. 2, 2011. Pp. 117-133. 

Sulistiono. 2010. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di 

BEI. Jurnal ekonomi akuntansi. Februari. 2010. 

Sundari, Isharyanto dan Abidin. 2017. Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan 

Utang Dan Kebijakan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Food And Bverage Yang Terdaftar di BEI. Jurnal Penelitian 

Ekonomi Dan Bisnis. Vol. 1. No, 1 Desember 2017. 

Suroto. 2015. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan 

Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. Vol. 4. No. 3. 2015. 

Wijaya, Lihan.R.P dan Bandi Anas.W, “Pengaruh Keputusan Investasi Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan Deviden Terhadap Niliai Perusahaan”, 

Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto. 2006. 

Yoki, Rifandi. 2017. Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen dan 

Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI Periode 2013-2015. Fakultas Ekonomi UNY. Juli 2017. 

Yuanita, Missy, Budiyanto, & Riyadi, S. 2016. Influence Of Capital Structure, 

Size And Growth On Profitability And Corporate Value. International 

Jurnal Of Business And Finance Management Research. Vol. 4. Hal: 

80-101. 


	Abstrak
	Abstract
	1. PENDAHULUAN
	2. METODE
	2.2 Metode Analisis Data
	3 HASIL DAN PEMBAHASAN
	4 PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA

