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Abstrak 

Dalam berdirinya sebuha perusahaan memiliki tujuan yaitu, memperoleh 

laba, mensejahterakan pemegang saham, dan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan elemen penting yang harus dipertahankan oleh perusahaan 

untuk menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan. Pertimbangan para investor 

untuk menanamkan modalnya adalah nilai perusahaan. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan harus meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat menjadi daya tarik 

investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang, profitabilitas, ukkuran perusahaan, 

likuiditas, dan pertumbuhan aset terhadap nilai perusahaan dengan kebijkan dividen 

sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. 

Data diperoleh dari annual report perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019.. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling dan diperoleh total 66 perusahaan 

sektor aneka industri dan kimia yang memenuhi kriteria. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian 

menunjukkan profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan hutang, likuiditas, dan pertumbuhan aset tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen memperkuat profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. Akan tetapi, kebijakan dividen tidak mampu memperkuat 

kebijakan hutang, ukuran perusahaan, likuiidtas, dan pertumbuhan aset terhadap 

nilai perusahaan. 

Kata kunci : kebijakan hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, 

pertumbuhan aset, nilai perusahaan, kebijakan dividen 



2  

 

 

Abstract 

In the establishment of a company has a goal, namely, to earn profit, 

prosper shareholders, and increase the value of the company. Company value is an 

important element that must be maintained by the company to show the level of 

success of the company. Consideration of investors to invest their capital is the 

value of the company. Therefore, every company must increase the value of the 

company so that it can attract investors to invest in the company. This study aims 

to analyze the effect of debt policy, profitability, firm size, liquidity, and asset 

growth on firm value with dividend policy as a moderating variable. This research 

was conducted on basic and chemical industrial sector companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019. The data was obtained from the 

annual repports of companies in the basic and chemical industry sectors listed on 

the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019. Sampling was carried out using 

a purposive sampling technique and obtained a total of 66 companies in the various 

industrial and chemical sectors that met the criteria. Hypotesis testing is done by 

using multiple linear regression analysis. The test results show that profitability 

and firm size have an effect on firm value. Debt policy, liquidity, and asset growth 

have no effect on firm value. Dividend policy strengthens profitability to firm value. 

However, dividend policy is not able to strengthen debt policy, firm size, liquidity, 

and asset growth to firm value. 

Keywords: debt policy, profitability, firm size, liquidity, asset growth, firm value, 

dividen policy 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam berdirinya sebuah perusahaan memiliki tujuan yaitu, memperoleh 

laba yang maksimal, mensejahterakan pemegang saham, dan meningkatkan 

nilai perusahaan. Sujoko dan Sebiantoro (2007) berpendapat bahwa nilai 

perusahaan sebagai pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan merupakan 

sebuah elemen penting yang harus dipertahankan oleh perusahaan untuk 

menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dan kesejahteraan pemegang 

saham. Setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan nilai perusahaanya, 

karena nilai perusahaan merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh para 

investor untuk menanamkan modalnya (Putra dan Lestari, 2016). Dalam sudut 

pandang investor, nilai perusahaan yang diberikan merupakan sinyal untuk 

melakukan investasi, semakin baik nilai perusahaan maka akan membuat 

investor percaya akan kinerja perusahaan yang baik. Dalam hal ini dapat 

memberikan nilai tambah di mata investor untuk mempertimbangkan 

perusahaan mana yang akan memberikan return yang tinggi. 

Kebijakan hutang merupakan faktor yang mampu meningkatkan nilai 

perusahaan, hal ini karena peningkatan hutang dapat diartikan oleh pihak luar 

perusahaan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya di 

masa depan atau perusahaan memiliki risiko bisnis yang rendah (Wongso, 

2013). Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas yang tinggi 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang 

tinggi bagi pemegang saham. 

Ukuran perusahaan merupakan besar maupun kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat dilihat melalui besarnya ekuitas, penjualan maupun total aktiva 

perusahaan. Total aktiva perusahaan yang semakin besar dapat 

menggambarkan bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai tahap atas. 
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Likuiditas diperlukan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Likuiditas 

merupakan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang 

jangka pendeknya. Tingkat likuiditas perusahaan dapat diukur dengan posisi 

modal kerja perusahaan yang berjalan dari laba yang didapatkan dalam periode 

tertentu dimana modal tersebut dapat mennjukkan tingkat keamanan kewajiban 

jangka pendek. 

Pertumbuhan aset dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pertumbuhan aset 

diharapkan bagi perkembangan perusahaan baik secara internal maupun 

eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang tinggi dapat memberikan tanda 

bagiperkembangan perusahaan. Pada sudut pandang investor, pertumbuhan 

suatu perusahaan merupakan tanda Perusahaan memiliki aspek yang 

menguntungkan dan investor akan mengharapkan tingkat pengembalian dari 

investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambahkan modal guna 

pembiayaan investasi di masa yang akan dating (Sartono, 2001). Kebijakan 

dividen merupakan salah satu aspek pentik dalam tujuan memaksimumkan nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Pratiwi dan Mertha 

(2017) dengan judul Pengaruh Kebijakan Hutang dan Profitabilitas pada Nilai 

Perusahaan denga Kebijakan Dividen sebagai Variabel Pemoderasi Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2015. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dengan 

menambahkan variabel Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Pertumbuhan Aset 

dan studi empiris pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Hutang, Profitabilitas, Ukuran 
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Perusahaan, Likuiditas, dan Pertumbuhan Aset Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi (Stusi Empiris pada 

Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019)” 

2. KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS 

2.1 Teori Signalling 

Teori sinyal (signaling theory) merupakan penjelasan dari asimetri 

informasi. Terjadinya asimetri informasi disebabkan oleh pihak manajemen 

mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek perusahaan. Untuk 

menghindari asimetri informasi, perusahaan memberikan informasi sebagai 

sinyal kepada pihak investor. Asimetri informasi perlu diminimalkan, 

sehinngga perusahaan go public dapat menginformasikan keadaan 

perusahan secara transpaan kepada investor dan calon investor. Investor 

selalu membutuhkan informasi yang digunakan sebagai pemantauan dalam 

menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan. 

Penelitian Kusumawati dan Rosady (2018) menyatakan bahwa, apabila 

manajemen melihat bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dimasa 

yang akan dating, manajemen ingin agar harga saham dipasar ditingkatkan, 

maka manajer dapat melakukan tersebut dengan memberikan sinyal kepada 

investor dan calon investor, dengan hal ini diharapkan investor dapat 

menangkap sinyal sesuai pemahamannya bahwa perusahaan memiliki 

prospek yang baik di masa mendatang. Teori sinyal dapat disimpulkan 

sebagai teori yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena teori ini 

memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan melalui laporan 

keuangan untuk mengurangi perbedaan informasi. 

2.2 Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan hutang perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Penggunaan hutang dapat menyebabkan peningkatan nilai perusahaan 

apablia manfaat penambahan hutang lebih besar dari pada biaya yang 
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ditimbulkan akibat hutang. Para investor memandang hanya perusahaan 

yang memiliki prospek yang baik yang dapat menanggung resiko yang 

terjadi. Penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena 

biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. 

Meskipun dapat meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan, 

peningkatan hutang merupakan sinyal positif yang menunjukkan kekuatan 

manajer dalam menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar 

bunga maupun kewajiban (Ellili, 2011) 

H1: Kebijakan Hutang berpegaruh terhadap Nilai Perusahaan 

2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas adalah sebuah kemampuan yang dimiliki perusahaan 

dalam memperoleh laba. Laba merupakan tingkat keuntungan bersih yang 

dapat diraih oleh perusahaan pada saaat menjalankan perusahaannya. Laba 

yang dibagikan kepada pemegang saham adalah laba setelah bunga dan 

pajak. Meningkatnya sebuah laba yang dihasilkan dari tahun ke tahun 

menunjukkan sebuah prospek perusahaan untuk menjalankan operasinya 

di masa depan juga tinggi, sehingga nilai perusahaan yang dilihat dari harga 

saham akan ikut meningkat. Hal ini sesuai dengan signaling theory yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang tinggi merupakan 

sinyal bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek bagus di masa yang 

akan datang (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). 

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun 

yang bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian (Brigham dan 

Houston, 2001;117-119). Sajoko (2007) mengungkapkan bahwa ukuran 

perusahaan yang besar menunjukkan sebuah perusahaan mengalami 

perkembangan yang baik sehingga membuat para investor akan merespon 

positif dan nilai perusahaan akan meningkat. 
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Perusahaan besar ataupun kecil dapat terlihat dari seberapa banyak 

perusahaan memiliki total aktiva. Sebuah perusahaan yang memiliki 

ukuran semakin besar maka akan membuat para investor menaruh simpati 

yang besar pada perusahaan. Kondisi ini terjadi dikarenakan perusahaan 

yang baik dapat membuat investor ingin memiliki saham perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan penawaran harga saham di pasaran. Calon 

investor akan berharap memperoleh dividen yang semakin tinggi di 

perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar. 

H3 : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

2.5 Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan 

Likuiditas merupakan sebuah rasio yang memberikan informasi 

tentang tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang 

jangka pendek. Likuiditas sebuah perusahaan bergantung pada kemampuan 

untuk merubah aktiva non kas menjadi kas. Rasio ini terdiri dari rasio 

lancar dan rasio cepat. 

Likuiditas yang diukur dengan Cash Ratio (CR) yaitu rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan uuntuk membayar utang yang segera 

dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan setara kas yang 

dapat segera diuangkan (Riyanto, 2001). Semakin tinggi likuiditas 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang baik 

sehingga akan menambah manajemen keuangan dalam mengambil 

keputusan keuangan. 

H4: Likuiditas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

2.6 Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap Nilai Perusahaan 

Pertumbuhan aset adalah pertumbuhan total aktiva lancar yang 

ditambah dengan pertumbuhan aktiva tidak lancar. Pertumbuhan aset 

dinyatakan dengan perubahan total aset saat ini dibandingkan dengan 

perubahan total aset masa lalu. Pertumbuhan aset sangat di harapkan oleh 

pihak internal maupun eksternal, karena pertumbuhan aset yang baik 
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memberikan sinyal positif terhadap perkembangan perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki total aktiva yang besar akan lebih mudah untuk 

mendapatkan perhatian dari pihak investor maupun kreditor karena 

mencerminkan perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang 

dimanfaatkan untuk penambahan jumlah aktiva yang kemudian dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Meidiawati dan Mildawati, 2016:5). 

H5: Pertumbuhan Aset berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan 

2.7 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Kebijakan Hutang dan Nilai 

Perusahaan 

Kebijakan dividen diartikan sebagai pembayaran laba perusahaan 

kepada pemegang sahamnya (Ahmad, 2004:191). Kebijakan dividen 

adalah keputusan keuangan, yaitu dengan mempertimbangkan pembayaran 

dividen akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang dikeluarkan dalam 

penentuan seberapa besar hutang yang akan dipinjam dalam pemenuhan 

kebutuhan perusahaan. Apabila perusahaan sudah memiliki hutang yang 

besar maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap nilai perusahaan di 

mata para pemegang saham. Jika tingkat hutang perusahaan berada di 

bawah target, maka perlu dilakukan ekspansi dengan pinjaman, namun jika 

rasio hutang suda melampaui target, saham perlu dijual. Resiko yang 

semakin tinggi adalah semakin membesarnya hutang yang mengakibatkan 

harga saham menurun (Sri Sofyaningsih, 2011). 

H6: Kebijakan hutang dengan kebijakan dividen sebagai variabel 

pemoderasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2.8 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen diartikan sebagai pembayaran laba perusahaan kepada 

pemegang sahamnya (Ahmad, 2004:191). Kebijakan dividen adalah 

keputusan keuangan, yaitu dengan mempertimbangkan pembayaran 

dividen akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 
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Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar 

dividen. Besarnya dividen dapat mempengaruhi harga saham. Apabila 

dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham akan tinggi sehingga nilai 

perusahaan juga tinggi. Sebaliknya, jika dividen yang dibayarkan kecil 

maka harga saham perusahaan tersebut juga rendah (Martono dan Agus 

Harjito, 2006:3) 

H7: Profitabilitas dengan kebijakan dividen sebagai variabel 

pemoderasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2.9 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Ukuran Perusahaan dan Nilai 

Perusahaan 

Kebijakan dividen diartikan sebagai pembayaran laba perusahaan 

kepada pemegang sahamnya (Ahmad, 2004:191). Kebijakan dividen 

adalah keputusan keuangan, yaitu dengan mempertimbangkan pembayaran 

dividen akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 

Ukuran perusahaan diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan yang 

dapat dilihat atau diukur dari besarnya nilai dari total aset, investasi, 

perputaran modal, alat produksi, jumlah pegawai, keluasan jaringan usaha, 

penguasaan pasar, output produksi, besaran nilai tambah dan besaran pajak 

terbayar. 

H8: Ukuran perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel 

pemoderasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2.10 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Likuiditas dan Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen diartikan sebagai pembayaran laba perusahaan 

kepada pemegang sahamnya (Ahmad, 2004:191). Kebijakan dividen 

adalah keputusan keuangan, yaitu dengan mempertimbangkan pembayaran 

dividen akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 

Likuiditas merupakan suatu gambaran kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas 

akan berpengaruh terhadap besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada 
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pemegang saham. Menurut Harjito dan Martono (2001), deviden 

merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas yang tersedia 

maka dianggap baiknya likuiditas perusahaan, semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

H9: Likuiditas dengan kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 
2.11 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Pertumbuhan Aset dan Nilai 

Perusahaan 

Kebijakan dividen diartikan sebagai pembayaran laba perusahaan 

kepada pemegang sahamnya (Ahmad, 2004:191). Kebijakan dividen 

adalah keputusan keuangan, yaitu dengan mempertimbangkan pembayaran 

dividen akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 

Pertumbuhan perusahaan dinyatakan dengan perubahan total aset saat 

ini dibandingkan dengan perubahan total aset masa lalu. Perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan total aktiva yang besar akan lebih mudah untuk 

mendapatkan perhatian dari pihak investor maupun kreditor, dikarenakan 

perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang dapat dmanfaatkan 

untuk penambahan jumlah aktiva yang kemudian dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

H10: Pertumbuhan aset dengan kebijakan dividen sebagai variabel 

pemoderasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 
3. METODE 

3.1 Populasi, Sampel, dan Data Penelitian 

Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 76 

perusahaan selama periode pengamatan yaitu 2017 hingga tahun 2019. Sampel 

penelitiannya adalah laporan keuangan seluruh perusahaan sektor industri dasar 
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dan kimia tahun 2015 hingga tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dianalisis 

adalah laporan keuangan perusahaan perbankan tahun 2015 hingga 2019. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan suatu penilaian public terhadap kinerja 

perusahaan yang dilihat dari harga sahamnya. Nilai perusahaan yang 

tercermin dari harga sahamnya dinilai dengan price to book value, yaitu 

perbandingan antara harga saham perusahaan yang dinilai oleh pasar 

dengan nilai buku saham. Price to book value dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Mardasari, 2014): 

Price to Book Value (PBV)= 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻ℎ 𝐻𝐻 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 
𝐻𝐻ℎ 𝐻𝐻 

3.2.2. Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan yang dilakukan 

oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka memperoleh sumber 

pendanaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Kebijakan 

hutang diukur dengan debt to equity ratio (DER) yang menunjukkan 

perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan mealui hutang dengan 

pendanaan melalui ekuitas dengan rumus sebagai berikut (Oladipupo and 

Okafor, 2012): 

Debt ti Equity Ratio (DER) = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 

𝐻 100% 

3.2.3. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal tertentu. Investor 

jangka panjang akan sangat penting dengan analisis profitabilitas ini, 

misalnya bagi pemegang saham, pemegang saham akan melihat 

keuntungan yang benar-benar diterima dalam bentuk dividen. Dalam 

penelitian ini, profitabilitas diukur dengan ROA (Return On Asset), rasio 
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ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

(Laba) secara keseluruhan. Menurut Mirah et al., 2014 dividend payout 

ratio merupaan rasio yang menunjukkan persentase laba perusahaan yang 

dibayarkan kepada pemegang saham bisa perusahaan berupa dividen kas. 

Return on Asset (ROA) = 
𝐻𝐻𝐻𝐻 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ
 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 

𝐻100% 

3.2.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan (Size) merupakan besar kecilnya perusahaan yang 

dapat diukur melalui besar kecilnya total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Rumus ukuran perusahaan : 

Size = Ln (Total Aset) 

3.2.5. Likuiditas 

Likuiditas pada sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek 

Indonesia periode 2017-2019 dapat diukur dengan current ratio (CR). 

Likuiditas diukur dengan current ratio satuan yang digunakan adalah 

presentasedan formulasi berdasarkan rumus sebagai berikut (Wiagustini, 

2014: 87) : 

Current Ratio = 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 

𝐻100% 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 

3.2.6. Pertumbuhan Aset 

Tingkat pertumbuhan aset dihitung dengan proporsi perubahan aktiva 

dari suatu periode tahunan berikutnya. Apabila presentase pertumbuhan 

total ativa dari suatu periode ke periode berikutnya tinggi, maka semakin 

besar resiko yang akan ditanggung oleh pemegang saham. 

Rumus pertumbuhan total aset adalah sebagai berikut: 

Growth = 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻−𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 (𝐻−1) 

𝐻 100%
 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻−1 

3.2.7. Kebijakan Dividen 
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Kebijakan dividen merupakan keputusan yang mengenai laba 

perusahaan apakah akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada 

pemegang saham atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan 

dividen dapat diproksikan dengan Dividen Payout Ratio (Mardasari, 

2014) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

DPR = 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻ℎ 𝐻𝐻  

𝐻 100%
 

𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻ℎ 𝐻𝐻 

3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk 

menunjukkan hubungan antar variabel. Sebelum melakukan uji regresi linear 

berganda, dilakukan pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas; uji 

multikolinearitas; uji autokolerasi; dan uji heteroskedastisitas. Adapun model 

regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

NP = α + b1KH + b2PR + b3UP + b4LK + b5PA+ b6(KH*KD) + 

b7(PR*KD) + b8(UP*KD) + b9(LK*KD) + b10(PA*KD) + e 

Keterangan : 

NP = Nilai Perusahaan 

α = Konstanta 

b = Koefisien 

KH = Kebijakan Hutang 

PR = Profitabilitas 

UP = Ukuran Perusahaan 

LK = Likuiditas 

PA = Pertumbuhan Aset 

KH*KD = Kebijakan Hutang Dimoderasi Kebijakan Dividen 

PR*KD = Profitabilitas Dimoderasi Kebijakan Dividen 

UP*KD = Ukuran Perusahaan Dimoderasi Kebijakan Dividen 

LK*KD = Likuiditas Dimoderasi Kebijakan Dividen 

PA*KD = Pertumbuhan Aset Dimoderasi Kebijakan Dividen 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Statistik Deskriptif 

 
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

 
 

Variabel N Minimu 

m 

Maksimum Mean Std. 

Deviation 

Nilai Perusahaan 56 0,30 6,10 1,5196 1,28054 

Kebijakan Hutang 56 12,80 360,90 86,4393 77,88704 

Profitabilitas 56 -1,50 16,50 5,5875 4,08835 

Ukuran perusahaan 56 25,80 32,00 28,8554 1,63906 

Likuiditas 56 70,40 2170,50 308,9804 322,05492 

Pertumbuhan asset 56 -88,60 3007,80 158,8304 486,22180 

Kebijakan Dividen 56 -9,80 500,00 58,2321 80,17653 

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2021 

Tabel IV.2 diatas menyajikan hasil dari masing-masing variabel, 

nilai perusahaan merupakan variabel dependen yang mempunyai 

nilai terendah sebesar 0,30 yang diperoleh dari PT Duta Pertiwi 

Nusantara Tbk dan nilai tertinggi sebesar 6,10 diperoleh dari PT 

Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Sedangkan nilai rata-rata(mean) 

yang dimiliki sebesar 1.519 dengan nilai standar deviasi 1.280. 

Kebijakan Hutang memiliki nilai terendah sebesar 12,8 yang 

diperoleh dari PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk dan nilai tertinggi 

sebesar 360,9 diperoleh dari PT Indal Alumunium Industry Tbk. 

Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 86,4393. Jika 

dibandingkan, nilai rata-rata memiliki nilai yang tinggi dari standar 

deviasi dengan nilai standar deviasi 77,88704. Sehingga variabel 

kebijakan hutang memiliki variasi yang rendah. 
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Profitabilitas memiliki nilai terendah sebesar -1,5 yang 

diperoleh dari PT Asahimas Flat Glass Tbk dan nilai tertinggi 

sebesar 16,5 diperoleh dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 5,5875. Jika 

dibandingkan, nilai rata-rata memiliki nilai yang tinggi dari standar 

deviasi dengan nilai standar deviasi 4,08835. Sehingga variabel 

profitabilitas memiliki variasi yang rendah. 

Ukuran Perusahaan memiliki nilai terendah sebesar 25,8 yang 

diperoleh dari PT Lionmesh Prima Tbk dan nilai tertinggi sebesar 

32 diperoleh dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sedangkan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 28,8554. Jika dibandingkan, nilai 

rata-rata memiliki nilai yang tinggi dari standar deviasi dengan nilai 

standar deviasi 1,63906. Sehingga variabel ukuran perusahaan 

memiliki variasi yang rendah. 

Likuiditas memiliki nilai terendah sebesar 70,4 yang diperoleh 

dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk dan nilai tertinggi sebesar 2170,5 

diperoleh dari PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. Sedangkan nilai 

rata-rata (mean) sebesar 308,9804. Jika dibandingkan, nilai rata- 

rata memiliki nilai yang rendah dari standar deviasi dengan nilai 

standar deviasi 322,05492. Sehingga variabel likuiditas memiliki 

variasi yang tinggi. 

Pertumbuhan Aset memiliki nilai terendah sebesar -88,6 yang 

diperoleh dari PT Semen Indonesia Tbk dan nilai tertinggi sebesar 

3007,8 diperoleh dari PT Lionmesh Prima Tbk. Sedangkan nilai 

rata-rata (mean) sebesar 158,8304. Jika dibandingkan, nilai rata- 

rata memiliki nilai yang rendah dari standar deviasi dengan nilai 

standar deviasi 486,22180. Sehingga variabel pertumbuhan aset 

memiliki variasi yang tinggi. 
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Kebijakan Dividen memiliki nilai terendah sebesar -9,8 yang 

diperoleh dari PT Asahimas Flat GlassTbk dan nilai tertinggi 

sebesar 500 diperoleh dari PT Lion Metal Works Tbk. Sedangkan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 58,2321. Jika dibandingkan, nilai 

rata-rata memiliki nilai yang rendah dari standar deviasi dengan 

nilai standar deviasi 80,17653. Sehingga variabel kebijakan dividen 

memiliki variasi yang tinggi. 

4.1.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,837. 

Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

data berdistribusi secara normal. 

4.1.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai tolerance 

diatas 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) tidak melebihi 10. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi ini tidak 

terjadi multikolinearitas. 

4.1.4 Hasil Uji Autokolerasi 

Hasil uji Durbin Watson menunjukkan tidak terdapat masalah 

autokolerasi karena nilai DW sebesar 1,813 berada diantara DU < 

DW < 4-DU atau (1,769 < 1,813 < 2,231). 

4.1.5 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Hasil untuk uji heteroskedastisitas dengan uji Rank-Sparman 

juga menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, karena 

nilai signifikansi regresi semua variabel dengan nilai absolut 

residual lebih dari 0,05. 

4.1.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
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Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda 

disajikan pada Tabel 2. Persamaan regresi dalam penelitian ini 

adalah model yang fit denhgan nilai F sebesar 13,696 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dengan koefisien 

determinasi sebesar 0,753. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda 
 

 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 

 

Signifikansi 
 

Keterangan 

KH -0,001 0,731 H1 ditolak 

PR 0,160 0,000 H2 diterima 

UP 0,303 0,001 H3 diterima 

LK 0,000 0,28 H4 ditolak 

PA 0,000 0,602 H5 ditolak 

KD*KH 0,03001 0,561 H6 ditolak 

KD*PR 0,002 0,018 H7 diterima 

KD*UP 0,000 0,328 H8 ditolak 

KD*LK 0,02311 0,210 H9 ditolak 

KD*PA 0,004075 0,467 H10 ditolak 

Konstanta -8,114   

Adjusted 
R2 

 

0,753 

  

Nilai F 13,696 0,000  

*signifikan pada 0,05 

Sumber: Diolah (2021) 

Persamaan regresi sesuai dengan hasil analisis regresi linear 

berganda adalah sebagai berikut: 

NP= -8,114 – 0,001KH + 0,160PR + 0,303UP + 0,000LK + 

0,000PA + 0,03001KD*KH + 0,002KD*PR + 0,000KD*UP + 

0,02311KD*LK + 0,004075KD*PA + e 

Konstanta sebesar -8,114 menunjukkan bahwa jika tidak terjadi 

perubahan kebijakan hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

likuiditas, pertumbuhan aset, dan kebijakan dividen yang 

memoderassi seluruh variabel maka dapat diketahui bahwa 
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peningkatan kesembilan faktor internal tersebut ternyata dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Untuk kebijakan hutang, koefisien 

regresi menunjukkan bahwa peningkatan kebijakan hutang belum 

diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2, diketahui bahwa 

kebijakan hutang memiliki nilai signifikan sebesar 0,731 lebih besar dari 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai H1 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan hutang bukan merupakan faktor baik dan buruknya 

nilai perusahaan pada perusahaan sektor anek industri dan kimia. Tidak 

adanya pengaruh kebijakan utang terhadap nilai perusahaan 

mengindikasikan bahwa biaya utang maupun biaya ekuitas adalah relatif 

ekuivalen dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. 

Penggunaan modal utang akan menguntungkan apabila iklim bisnis baik 

sehingga manfaat dari penggunaan utang akan lebih besar dibandingkan 

dengan biaya bunga, namun demikian dalam iklim bisnis yang tidak 

menentu manfaat dari penggunaan utang bisa lebih kecil dari biaya buanga 

yang ditimbulkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari 

Rahmantio (2018) dan Saleh (2020) yang menemukan bahwa kebijakan 

hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2, diketahui bahwa 

profitabilitas memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas 

merupakan faktor penentu baik dan buruknya nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor aneka industri dan kimia. Hal ini disebabkan oleh 

semakin tinggi kinerja manajemen dalam menggunakan aset perusahaan 
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yang dimiliki bisa dikelola secara efisien dan efektif yang menyebabkan 

laba bersih yang dihasilkan cukup besar. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa prospek perusahaan di masa depan dinilai semakin baik juga. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Noviana (2016) dan Saleh 

(2020) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 2 menunjukkan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini mendukung signalling 

theory dimana ukuran perusahaan yang besar memiliki total aset yang besar 

sehingga cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil dan lebih 

mudah mendapatkan sumber pendanaan sehingga akan lebih menarik bagi 

investor untuk membeli sahamnya sehingga akan mendorong naiknya nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Armadi 

(2016) dan Widiastari dan Yasa (2018) yang menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa bahwa 

likuiditas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,280 lebih besar dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tidak 

berpengaruhnya likuiditas terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa 

semakin tinggi angka rasio likuiditas, maka perusahaan tersebut semakin 

tidak likuid atau tingkat likuiditas rendah, karena dana pihak ketiga yang 

tersedia yang digunakan untuk membiayai piutang usaha jumlahnya 

semakin besar membuat dana yang siap digunakan jumlahnya sedikit. 

Piutang usaha yang besar dengan pengendalian yang kurang dapat 

menyebabkan risiko seperti terjadi kredit macet sehingga pendapatan 
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bunga perusahaan akan berkurang dan akan berdampak pada likuiditas, 

karena pendapatan bunga kemungkinan akan digunakan untuk membayar 

utang jangka pendek. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Surnadewi dan Saputra (2019) dan Mulyani, dkk (2017) yang menemukan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,602 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa H5 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan aset 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan aset perusahaan 

yang tinggi dapat menyebabkan kebutuhan dana yang semakin meningkat 

untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan karena perusahaan 

cenderung memilih untuk menahan laba perusahaan untuk keperluan 

pertumbuhan perusahaan dibandingkan dengan kesejahteraan para investor 

atau pemegang saham. Hal ini menyebabkan investor tidak mempercayai 

perusahaan dan akan berpengaruh buruk pada nilai perusahaan sehingga 

mengalami penurunan pada nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Ayuningrum (2017) dan Triyani, dkk (2018) yang 

menemukan bahwa pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2, diketahui bahwa 

kebijakan dividen terhadap hubungan antara kebijakan hutang dengan nilai 

perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,561 lebih besar dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa H6 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen terhadap hubungan antara kebijakan hutang dengan nilai 

perusahaan tidak berpengaruh. Hal ini berarti bahwa variabel kebijakan 

dividen tidak berinteraksi dengan variabel kebijakan hutang dan tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena sebagian besar perusahaan sampel mempunyai dividen 
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perlembar saham yang cukup kecil serta porsi hutang yang cukup besar 

dibandingkan dengan modal sendiri selama periode pengamatan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Auditama (2019) dan Saleh 

(2020) yang menemukan bahwa kebijakan dividen tidak mampu 

memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa kebijakan dividen terhadap hubungan 

antara profitabilitas dengan nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H7 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen terhadap 

hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan berpengaruh. 

Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat pembayaran dividen, maka menunjukkan 

perusahaan tersebut memiliki kinerja perusahaan yang baik. Rasio 

pembayaran dividen yang tinggi akan memperkuat pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

dari lestari (2015) dan Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen bertindak sebagai moderator yang memperkuat 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2 diketahui bahwa kebijakan 

dividen terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai 

perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,328 lebih besar dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa H8 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dengan 

nilai perusahaan tidak berpengaruh. Semakin besar perusahaan maka 

semakin besar kebutuhan dana mereka untuk melakukan kegiatan 

operasional perusahaan dan mengembangkan perusahaan. Hal tersebut 

akan berpengaruh terhadap penggunaan dana eksternal perusahaan seperti 
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hutang. Semakin besar perusahaan menggunakan hutang maka perusahaan 

cenderung akan membayar dividen dalam jumlah yang lebih kecil karena 

keuntungan yang diperoleh dengan adanya hutang terlebih dahulu 

dibayarkan kepada kreditur beserta biaya bunganya yang tentunya hal ini 

akan mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Raharjo (2016) dan Aldi, dkk 

(2020) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mampu 

memoderasi antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. 

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2 diketahui bahwa kebijakan 

dividen terhadap hubungan antara likuiditas dengan nilai perusahaan 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,210 lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H9 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen terhadap hubungan antara likuiditas dengan nilai 

perusahaan tidak berpengaruh. Semakin tinggi atau rendahnya kebijakan 

pembayaran dividen tidak mempengaruhi hubungan antara likuiditas 

terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mengindikasikan kebijakan dividen 

tidak menimbulkan reaksi pasar sehingga tidak mempengaruhi 

peningkatan dan penurunan nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena pada 

saat likuiditas tidak terlalu tinggi besarnya dividen yang dibagikan 

perusahaan kecil dibandingkan laba yang diperoleh perusahaan sehingga 

kebijakan dividen tidak berdampak untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wijaya dan Purnawati 

(2013) dan Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen 

bertindak sebagai moderator yang memperlemah pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa kebijakan dividen terhadap hubungan 

antara pertumbuhan aset dengan nilai perusahaan memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,467 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 
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bahwa H10 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen 

terhadap hubungan antara pertumbuhan aset dengan nilai perusahaan tidak 

berpengaruh. Kebijakan dividen ini akan menentukan seberapa besar 

bagian keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen dan seberapa banyak yang akan ditahan sebagai laba 

ditahan untuk meningkatkan operasional perusahaan. Semakin tinggi 

pertumbuhan aset maka semakin banyak dana yang dikeluarkan untuk 

meningkatkan operasional perusahaan sehingga perusahaan cenderung 

menahan labanya yang mengakibatkan semakin rendah tingkat 

kesejahteraan investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari 

Liyanti (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mampu 

memoderasi antara pertumbuhan aset dengan nilai perusahaan. 

5 . PENUTUP 

 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka penelitian ini 

memberikan studi empiris bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, serta kebijakan dividen dapat memoderasi profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, kebijakan hutang, likuiditas, dan 

pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, serta kebijakan 

dividen tidak dapat memoderasi kebijakan hutang, ukuran perusahaan, likuiditas, 

dan ertumbuhan aset terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan dengan karakteristik sampel yang unik yaitu 

perusahaan sektor aneka industri dan kimia dan masih memungkinkan untuk 

dilakukan pada klasifikasi industri yang berbeda. Disamping itu penelitian lanjutan 

dapat memperhatikan periode waktu penelitian agar dapat mengetahui 

kecenderungan dalam jangka panjang. 
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