
LAPORAN PENELITIAN 
 
 

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Disusun Oleh: 
 

Ketua Peneliti 
Dr. Tikkos Sitanggang, SE, MM, Ak, CA, CPA  NIDN: 0430117001 

 
Anggota 

Amelia Putri  NIM: 2017031093 
 
 

 
 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I 
2022 



i  

HALAMAN PENGESAHAN 

 
1 Judul Penelitian : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai 

Perusahaan 

2 Bidang Ilmu Penelitian : Akuntansi 

3 Ketua Peneliti   

 a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Tikkos Sitanggang, SE, MM, Ak, CA, CPA 

 b. Jenis Kelamin : Pria 

 c. NIDN : 04301170 

 d. Golongan/Pangkat : Asisten Ahli 

 e. Program Studi : Akuntansi 

 f. Email : tikkos.sitanggang@stie-yai.ac.id 

4 Anggota Tim Peneliti : Amelia Putri (NIM: 2017031093) 

5 Waktu Penelitian : Agustus 2021 – Desember 2021 

6 Biaya Penelitian   

 a. Jumlah : Rp. 3.000.000,- 

 b. Sumber : LLDKTI (Tunjangan serdos) 

7 Publikasi : Perpustakaan STIE Y.A.I 

 
Jakarta,  Januari 2022 

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I       Ketua Peneliti 

 
             

(Ida Musdafia, S.E., M.M.)     (Dr. Tikkos Sitanggang, SE, MM, Ak, CA, CPA) 
 NIDN: 0323057001        NIDN: 0430117001  

 
 
 

 

Menyetujui 
Ketua STIE Y.A.I 

 

 
 

(Dr. Reschiwati, S.E, M.M, Ak, CA) 
              NIDN : 0309116603  



ii 
 

 
DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………………………………………………..........i 

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………………………………………………...........ii 

DAFTAR ISI .................................................................................................................................. iii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................. v 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... vii 

ABSTRAK ...................................................................................................................................viii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................................................... 1 

1.2 Perumusan Masalah Penelitian .............................................................................. 2 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................................................. 2 

BAB II KAJIAN LITERATUR ....................................................................................................... 4 

2.1 Teori Sinyal .............................................................................................................. 4 

2.2 Nilai Perusahaan ..................................................................................................... 4 

2.3 Struktur Modal ....................................................................................................... 5 

2.4 Kebijakan Dividen ................................................................................................... 5 

2.5 Keputusan Investasi ................................................................................................ 5 

2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis ......................................................................... 6 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................................................... 9 

3.1 Jenis Penelitian ....................................................................................................... 9 

3.2 Populasi dan Sampel .............................................................................................. 9 

3.3 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................................... 9 

3.4 Operasionalisasi Variabel........................................................................................ 9 

3.5 Metode Analisis .................................................................................................... 10 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................................... 12 

4.1 Statistik Deskriptif................................................................................................. 12 

4.2 Uji Model Data Panel ............................................................................................ 13 

4.3 Uji Asumsi Klasik ................................................................................................... 15 



iii 
 

4.4 Uji Hipotesis .......................................................................................................... 16 

4.5 Analisis Regresi Berganda ..................................................................................... 18 

BAB V SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI .......................................................................... 19 

5.1 Simpulan ............................................................................................................... 19 

5.2 Saran ..................................................................................................................... 19 

5.3 Implikasi ................................................................................................................ 19 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................................... 20 

LAMPIRAN ................................................................................................................................ 23 

  



iv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1: Ringkasan Pemilihan Sampel.................................................................................... 12 

Tabel 4.2: Statistik Deskriptif .................................................................................................... 12 

Tabel 4.3: Hasil Pengujian Model.............................................................................................. 14 

Tabel 4.4: Hasil Uji Hipotesis ..................................................................................................... 16 

 



v 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran ............................................................................................... 6 

  



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan 

baik. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan kajian bidang akuntansi 

keuangan terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

nilai perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul “Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Nilai Perusahaan”. 

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh 

rekan-rekan yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun secara materil, 

demi terselesaikannya penelitian ini. Kami juga menghaturkan terimakasih yang 

setinggi-tingginya kepada Ketua STIE Y.A.I, Kepala LPPM Y.A.I beserta jajarannya yang 

telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini. Tak lupa 

kami juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan dosen serta karyawan di 

lingkungan STIE Y.A.I yang telah memberikan bantuan dalam hal administrasi dan 

menyemangati peneliti dalam menyelesaian penelitian ini. 

Akhirnya, kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai bahan masukan dalam bidang akuntansi keuangan dan juga dapat dijadikan 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen serta bagi masyarakat 

secara umum. 

 

Jakarta,  Januari 2022 

Peneliti,   

            

(Dr. Tikkos Sitanggang, SE, MM, Ak, CA, CPA) 

NIDN: 0430117001



vii 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari struktur 
modal, kebijakan dividen dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2016-2020. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 
dari laporan keuangan perusahaan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. 
Sampel yang digunakan terdiri dari 11 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Analisis data menggunakan analisis 
regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan 
Eviews 10. 

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa struktur modal dan 
keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan 
kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, nilai 
adjusted R-square adalah sebesar 91,89%.  

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah bahwa optimalisasi struktur modal 
perusahaan dengan menggunakan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain 
itu, perusahaan yang memiliki keputusan investasi yang tinggi mampu mempengaruhi 
pemahaman investor agar tertarik melakukan investasi kepada perusahaan tersebut 
sehingga meningkatkan permintaan terhadap saham perusahaan dan selanjutnya 
meningkatkan nilai saham perusahaan. 
 
Kata Kunci: struktur modal, kebijakan dividen, keputusan investasi, nilai perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi global saat ini berjalan dengan begitu pesat sehingga 

menciptakan persaingan yang semakin ketat, para pelaku bisnis dituntut untuk lebih 

kreatif dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan para pesaing. Oleh 

karena itu, persaingan yang terjadi antar perusahaanpun semakin kuat. Perusahaan 

sebagai entitas ekonomi pada umumnya memiliki tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan yaitu memperoleh laba secara maksimal 

dengan menggunakan sumber daya yang ada, sementara tujuan jangka panjang 

perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan (Saputri, 2016). 

Nilai perusahaan adalah suatu hal yang penting bagi manajer maupun investor. 

Bagi seorang manajer, nilai perusahaan merupakan ukuran kinerjanya dalam 

menjalankan perusahaan. Jika manajer mampu meningkatkan nilai perusahaan maka 

dia telah bekerja dengan baik untuk perusahaan. Selain itu, secara tidak langsung 

manajer telah mampu meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham yang 

merupakan tujuan perusahaan. Pada saat yang sama tentunya bagi investor 

peningkatan nilai perusahaan merupakan pemahaman yang baik terhadap perusahaan. 

Apabila investor sudah memiliki suatu pandangan yang baik terhadap perusahaan 

maka investor tersebut akan tertarik untuk berinvestasi sehingga hal ini akan membuat 

harga saham perusahaan mengalami peningkatan (Setiani, 2013).  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah struktur 

modal yang dimilikinya. Struktur modal menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk 

dapat menjalankan operasinya. Manajer dapat menggunakan utang sebagai sinyal yang 

lebih terpercaya bagi investor. Oleh karena itu penggunaan utang bagi perusahaan 

merupakan tanda atau sinyal positif yang dapat membuat para investor untuk 

menghargai nilai saham lebih besar dari pada nilai yang tercatat pada neraca 

perusahaan, sehingga nilai perusahaan semakin tinggi (Ayem, 2016).  
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Faktor lainnya yang dapat mempengaruh nilai perusahaan adalah faktor 

kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan untuk 

menentukan berapa banyak keuntungan yang diperoleh saat ini yang akan dibayarkan 

sebagai dividen kepada pemegang saham, daripada ditahan untuk diinvestasikan 

kembali dalam perusahaan. Dengan semakin banyaknya investor yang membeli saham 

perusahaan maka akan menaikkan harga saham perusahaan tersebut sehingga 

meningkatkan nilai perusahaan (Putra, 2016).  

Keputusan investasi juga dapat mempengaruhi nilai peruahaan. Jika dilihat dari 

sisi keputusan investasi, perusahaan dihadapkan kepada keputusan tentang berapa 

dana yang harus diinvestasikan pada aset lancar dan berapa pula yang harus 

diinvestasikan pada aset tetap serta pos-pos yang terikat dengan aset lain perusahaan 

(Efni, 2011). Tujuan pengambilan keputusan investasi adalah untuk memperoleh laba 

yang besar dengan risiko yang dikelola dengan harapan dapat mengoptimalkan nilai 

perusahaan (Afzal, 2012). 

1.2. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah struktur modal, kebijakan dividen dan keputusan investasi secara 

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap 

nilai perusahaan 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan dari struktur modal, 

kebijakan dividen dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, baik sebagai informasi tambahan atas hasil 

penelitian sebelumnya maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya tentang nilai 

perusahaan. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan tentang peran struktur modal, kebijakan dividen dan keputusan 

investasi dalam kaitannya dengan nilai perusahaan.   
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1. Teori Sinyal 

Signalling theory menjelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan manajemen 

perusahaan dalam memberikan informasi kepada investor dalam menilai prospek 

suatu perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba 

untuk menghindari penjualan saham, dan sebagai gantinya akan mengusahakan setiap 

modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan utang yang 

melebihi target struktur modal yang normal (Brigham, 2014).  

Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk 

menjual sahamnya yang artinya akan membawa investor baru masuk untuk berbagi 

kerugian. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru lebih sering 

dari biasanya, maka harga sahamnya pada umumnya akan mengalami penurunan. Hal 

ini disebabkan karena dengan menerbitkan saham yang baru, hal tersebut berarti 

memberikan isyarat negatif kepada investor yang dapat menekan harga saham 

sekalipun prospek perusahaan tergolong cerah. 

2.2. Nilai Perusahaan  

Dalam pengambilan keputusan keuangan, para manajer keuangan tentunya 

perlu untuk menentukan tujuan-tujuan yang ingin mereka capai.  Keputusan yang 

tepat tentunya akan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan sehingga pada akhirnya 

akan mampu meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan. Nilai perusahaan dapat 

didefinisikan sebagai nilai wajar dari suatu perusahaan yang menggambarkan prespesi 

para investor terhadap emiten atau perusahaan bersangkutan (Nurhayati, 2013).  

Nilai wajar dari suatu perusahaan dapat tercemin dari rasio price to book value (PBV) 

yang diperoleh dengan cara membandingkan harga pasar per saham perusahaan 

dengan nilai bukunya. 

2.3. Struktur Modal 
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Struktur modal menggambarkan bentuk proporsi financial perusahaan yaitu 

antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (long-term 

liabilities) dan modal sendiri (shareholders equity). Struktur modal yang optimal bagi 

suatu perusahaan diartikan sebagai suatu struktur yang akan memaksimalkan harga 

saham perusahaan tersebut (Fahmi, 2016). Jika utang sesungguhnya berada lebih 

rendah dari target, maka pinjaman perlu ditingkatkan. Jika rasio utang melampaui 

target, maka saham akan dijual. Kebijakan struktur modal adalah trade off antara risk 

dan return. Jika utang meningkat maka risk meningkat sehingga return pun akan 

meningkat. Jika risk meningkat maka harga saham akan turun, dan apabila return 

meningkat maka harga saham akan naik.  

2.4. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen melibatkan hak pemegang saham, yaitu keputusan 

penggunaan laba yang diperoleh perusahaan. Pada dasarnya, laba perusahaan 

tersebut dapat dibagi kepada pemegangg saham sebagai dividen atau dapat juga 

ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka memperoleh keuntungan. 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang memiliki pengaruh besar di dalam 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena kebijakan dividen memuat keputusan apakah 

keuntungan yang didapat selama tahun berjalan di bagikan kepada para pemegang 

saham atau ditahan terlebih dahulu (Chandra, 2017). 

2.5. Keputusan Investasi 

Timbulnya pertumbuhan perusahaan merupakan suatu kesempatan investasi 

yang menguntungkan (Prapaska, 2012). Jika terdapat kesempatan investasi yang 

menguntungkan, maka manajer akan berusaha mengambil peluang tersebut untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham karena semakin besar investasi yang 

dilakukan maka semakin besar pula kesempatan investasi yang dijanjikan. Sementara 

itu, nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai saham, dapat dipengaruhi 

oleh peluang investasi (Kumalasari, 2018). Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

keputusan investasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan dalam meningkatkan 

kemakmuran para pemegang saham. 
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2.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan 

pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 
Hubungan Antara Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal, Kebijakan Dividen Dan 

Keputusan Investasi 
 

Perusahaan-perusahaan yang menggunakan utang pada umumnya memiliki nilai 

perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

menggunakan utang (Febrianti, 2012). Utang dinyatakan sebagai salah satu sumber 

pendanaan perusahaan yang dianggap sangat mempengaruhi perubahan nilai 

perusahaan. Penggunaan utang yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu 

memperoleh laba yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perusahaan yang 

menggunakan utang yang lebih kecil. Sejalan dengan (Hasanah, 2019) yang 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2020) yang 

menemukan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Sebaliknya (Yunus, 2019) menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H1: Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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Kebijakan dividen merupakan keputusan keuangan yang harus dilakukan oleh 

perusahaan setelah perusahaan beroperasi dan memperoleh laba (Wiagustini., 2014). 

Sering juga disebut sebagai kebijakan dalam pembagian keuntungan setelah 

mendapatkan laba dari operasi perusahaan. Hasil penelitian (Ayem, 2016) menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

menurut (Nurdiana, 2019) kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian (Piristina, 2018) yang 

menemukan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H2: Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Keputusan investasi merupakan keputusan yang berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, dan keputusan investasi terhadap aset yang dikelola perusahaan akan 

langsung mempengaruhi besarnya rentabilitas serta arus kas dimasa yang akan datang 

(Harjitno, 2011). Menurut hasil penelitian (Ayem, 2016) menyatakan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini diperkuat 

oleh hasil penelitian (Utami, 2018) yang menemukan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut (Piristina, 2018) 

keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H3: Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

(Pratama, 2013) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan tujuan jangka 

panjang perusahaan dan menjadi salah satu orientasi perusahaan selain maksimalisasi 

keuntungan. Investor mempunyai ekspektasi bahwa nilai perusahaan yang tinggi akan 

meningkatkan besarnya tingkat investasi perusahaan tersebut. Investor dapat 

memperoleh informasi tentang bagaimana perusahaan melakukan pembiayaan 

dengan melihat struktur modal, pembagian dividen dan keuntungan investasi. Oleh 

karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
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H4: Struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi secara simultan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan asosiatif kausal yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018). 

Berdasarkan jenis datanya penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian dengan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

dikuantifisir. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu tahun 2016-2020.  Jumlah 

populasi perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama tahun 

2016-2020 adalah sebanyak 53 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). 

Sampel penelitian ini terdiri dari 11 perusahaan dengan periode amatan selama 5 

tahun. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung berupa laporan keuangan perusahaan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Pengumpulan data 

dilakukan melalui laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada situs Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

3.4. Operasionalisasi Variabel  

Berikut adalah penjelasan mengenai operasionalisasi variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

a. Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan tersebut dijual (Husnan, 2012). Mengikuti (Rakhimsyah, 2011), nilai 

perusahaan diukur dengan menggunakan price book value (PBV) yaitu rasio harga 

persaham terhadap nilai buku persaham. 

PBV = [(Harga perlembar saham) / (Nilai buku per lembar saham)] x 100 % 

b. Struktur modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan 

perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri baik dari sumber 

internal maupun eksternal (Arviansyah, 2013). Mengikuti (Prasetia, 2014), 

struktur modal diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), yaitu 

rasio antara utang perusahaan dengan modal sendiri. 

DER = [(Total Utang) / (Total Ekuitas)] x 100% 

c. Kebijakan dividen merupakan kebijakan memiliki pengaruh besar didalam 

perusahaan karena kebijakan ini memuat apakah keuntungan yang didapat 

selama tahun berjalan akan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan 

terlebih dahulu (Chandra, 2017). Kebijakan dividen diukur menggunakan proksi 

rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio (DPR). Semakin tinggi laba 

yang dibagikan kepada para pemegang saham maka akan semakin tinggi pula nilai 

DPR. 

DPR = [(Dividen per lembar sahan) / (Laba per lembar saham)] x 100% 

d. Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan, dimana dari sisi 

aktiva dapat diketahui struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara 

aset lancar dengan aset tetap. Mengikuti (Rochmah, 2015), keputusan investasi 

dihitung menggunakan price earning ratio (PER).  

PER = [(Harga penutupan saham) / (Laba per saham)] x 100% 

3.5. Metode Analisis 

Untuk menganalisis data awal, penelitian ini menguji terlebih dahulu statistik 

deskriptif dari setiap variabel dan korelasinya dengan variabel lain untuk melihat 

apakah sesuai dengan prediksi dan tidak terdapat data outlier. Analisis regresi linier 

digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil pengujian tersebut nantinya akan dilihat 

tingkat signifikansi dari setiap hubungan dan dilakukan analisis lebih lanjut untuk 
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melihat hasil pengujian hipotesis. Analisis data penelitian adalah bagian dari proses 

pengujian atau penganalisisan data secara statistik sehingga pertanyaan penelitian 

atau hipotesis penelitian dapat terjawab. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi yang akan 

digunakan dalam penelitian adalah: 

 

dimana: 

Y = nilai perusahaan 

a = konstanta 

β = koefisien regresi 

X1 = struktur modal 

X2 = kebijakan dividen 

X3 = keputusan investasi 

e = error 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 

individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Jika Sig. < 

0,05 maka Ha diterima yang artinya variabel independen secara individual 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika Sig. > 0,05 maka Ha ditolak 

yang artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam 

model memiliki pengaruh bersama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Jika 

Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima atau semua variabel bebas secara simultan dan 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi (R2) berkisar antara nol sampai satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3 +e 
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kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020, yaitu sebanyak 11 

perusahaan. Jumlah observasi penelitian untuk periode 2016-2020 adalah sejumlah 55 

tahun-perusahaan. Ringkasan mengenai pemilihan sampel disajikan pada Tabe 4.1. 

Tabel 4.1 Ringkasan Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan industri barang konsumsi tahun 2016 - 2020 53 

Jumlah perusahaan dengan laporan tidak lengkap sesuai data yang 
dibutuhkan variabel penelitian 

(42) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 11 

Jumlah tahun observasi 5 

Jumlah observasi tahun-perusahaan  55 

Sumber: Data diolah 

 
Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui 

distribusi data yang meliputi tendensi sentral serta dispersi data. Ringkasan mengenai 

hasil analisis statistik deskriptif variabel penelitian disajikan dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2: Statistik Deskriptif 

 
Struktur 
Modal 

Kebijakan 
Dividen 

Keputusan 
Investasi 

Nilai 
Perusahaan 

Mean 0.869455 0.587636 21.833090 3.259455 

Median 0.570000 0.380000 23.480000 2.800000 

Maximum 5.980000 4.910000 46.090000 7.520000 

Minimum 0.080000 0.080000  3.230000 0.720000 

Std. Dev. 1.027075 0.725537  9.241610 1.814696 

Observations 55 55 55 55 

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai perusahaan yang diproksikan 
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dengan price book value (PBV) secara rata-rata menunjukkan angka 3.259455. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara rata-rata harga per lembar saham mencapai 325.95 persen 

dari nilai buku per lembar saham perusahaan. Nilai minimum sebesar 0.720000 dimiliki 

oleh SKLT dan nilai maksimum sebesar 7.520000 dimiliki oleh SIDO. Standar deviasi 

sebesar 1.814696 lebih kecil dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa sebaran data 

merata. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa struktur modal yang diproksikan 

dengan debt to equity ratio (DER) secara rata-rata menunjukkan angka 0.869455. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara rata-rata jumlah pembiayaan dengan ekuitas sendiri 

adalah sebesar 86.95 persen dari utang. Nilai minimum sebesar 0.080000 dimiliki oleh 

SIDO dan nilai maksimum sebesar 5.980000 dimiliki oleh KLBF. Standar deviasi sebesar 

1.027075 lebih besar dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa sebaran data tidak merata. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kebijakan dividen yang diproksikan 

dengan dividend payout ratio (DPR) secara rata-rata menunjukkan angka 0.587636. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dividen per saham yang dibayarkan mencapai 

58.76 persen dari laba per saham perusahaan. Nilai minimum sebesar 0.080000 

dimiliki oleh KINO dan nilai maksimum sebesar 4.910000 dimiliki oleh MYOR. Standar 

deviasi sebesar 0.725537 lebih besar dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa sebaran 

data tidak merata. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa keputusan investasi yang diproksikan 

dengan price earning ratio (PER) secara rata-rata menunjukkan angka 21.83309. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara rata-rata harga penutupan saham mencapai 218.33 persen 

dari laba per saham perusahaan. Nilai minimum sebesar 3.230000 dimiliki oleh SKLT 

dan nilai maksimum sebesar 46.090000 dimiliki oleh ROTI. Standar deviasi sebesar 

9.241614 lebih kecil dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa sebaran data merata. 

4.2. Uji Model Data Panel 

Dalam memilih model yang paling tepat dalam pengolahan data panel, maka 

dilakukan beberapa pengujian. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk memilih 

apakah model yang digunakan dalam penelitian ini common effect model (pooled least 
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square model) atau fixed effect model. Jika probabilita > 0,05 maka model yang terpilih 

adalah common effect model, sedangkan jika probabilita < 0,05 maka model yang 

terpilih adalah fixed effect model. Berdasarkan Tabel 4.3, hasil uji Chow didapatkan nilai 

probabilita sebesar 0.00 < 0.05 sehingga dengan demikian fixed effect model yang 

diterima. 

Selanjutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah random effect model lebih baik dari common effect model. 

Apabila probabilita cross section Breusch Pagan > 0.05 maka model yang tepat adalah 

common effect model, sedangkan jika probabilita cross section Breusch Pagan < 0.05 

maka model yang tepat adalah random effect model. Berdasarkan Tabel 4.3, hasil uji 

LM didapatkan nilai probabilita cross-section Breusch Pagan sebesar 0.00 < 0.05 

sehingga dengan demikian random effect model yang diterima. 

Tabel 4.3: Hasil Pengujian Model 

Metode Pengujian Hasil Pengujian Model Digunakan 

Chow Test: H0 = CEM; H1 = FEM 
H0 Jika Uji F Prob. > 0.05 
H1 Jika Uji F Prob. < 0.05 

Prob 0.00 < 0.05 Fixed Effect 

Lagrange Multiplier: H0 = CEM; H1 = REM 
H0 Jika Cross-section > 0.05 
H1 Jika Cross-section < 0.05 

Prob 0.00 < 0.05 Random Effect 

Hausman Test: H0 = REM; H1 = FEM 
H0 Jika Uji Hausman Prob. > 0.05 
H1 Jika Uji Hausman Prob. < 0.05 

Prob 0.00 < 0.05 Fixed Effect 

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10 

 
Langkah yang terakhir adalah melakukan uji Hausman, yaitu pengujian yang 

digunakan untuk menentukan manakah metode yang terbaik antara fixed effect model 

atau random effect model. Jika probabita cross-section random > 0.05 maka maka 

model yang tepat adalah random effect model, sedangkan jika probabilita cross-section 

random < 0.05 maka model yang tepat adalah fixed effect model. Berdasarkan Tabel 4.3, 

hasil uji Hausman didapatkan nilai probabilita cross-section random sebesar 0.00 < 0.05 

maka model yang tepat adalah fixed effect model. Berdasarkan hasil dari ketiga 

pengujian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan 
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dalam penelitian ini adalah fixed effect model. 

4.3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu harus dilakukan 

pengujian terhadap kekuatan dan kesesuaian model penelitian dengan variabel 

dependennya. Hasil pengujian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heterokedastisitas. Uji normalitas adalah pengujian statistik yang dilakukan untuk 

menilai bagaimana sebaran dari sebuah data. Uji normalitas menggunakan uji 

Jarque-Bera dimana jika nilai Jarque-Bera tidak signifikan (lebih kecil dari 2) maka data 

berdistribusi normal. Bila probabilitas lebih besar dari 5% (tidak signifikan) maka data 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian, didapat nilai Jarque-Bera sebesar 

1.33 < 2.00 dan nilai probabilitas sebesar 0.51 > 0.05, maka dapat dikatakan bahwa 

data berdistribusi normal. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat korelasi atau 

interkorelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji 

multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10 

maka disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Jika VIF > 10 maka 

disimpulkan terdapat masalah multikolinearitas, sedangkan jika VIF < 10 maka 

disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Berdasarkan pengujian 

menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model karena 

semua variabel independen mempunyai nilai VIF < 10. 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan saat 

uji regresi linear. Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas yang digunakan adalah Uji 

Glejser. Jika nilai signifikansi < 5% maka disimpulkan bahwa terdapat masalah 

heterokedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi > 5% maka disimpulkan tidak 

terdapat masalah heterokedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya 

masalah heterokedastisitas karena nilai signifikansi > 5%. 

4.4. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi parsial 

dan regresi berganda untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang 
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pengaruh variabel struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.4 maka persamaan regresi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = 2.020528 + 0.359424X1 - 0.076499X2 + 0.044491X3 + 

 
Tabel 4.4: Hasil Uji Hipotesis 

Variabel B Std. Error t Signifikansi 

Constant 2.020528  0.267154 7.563166   0.0000** 

Struktur Modal 0.359424 0.102582 3.503783 0.0011 

Kebijakan Dividen -0.076499 0.156979 -0.487322 0.6286 

Keputusan Investasi 0.044491 0.011836 3.758941 0.0005 

F-statistic  48.055150 

Prob(F-statistic)  0.0000000 

R-squared  0.9384120 

Adjusted R-squared  0.9188840 

Catatan: **signifikansi 5% 
Sumber: data diolah dengan Eviews 10 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan 

besarnya koefisien struktur modal adalah 0.359424. Tanda beta atau koefisien hasil 

pengujian bernilai positif sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini 

dimana struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan maka pengujian 

signifikansi dilanjutkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 

sebesar 0.0011 < 0.05 (alpha 5%) maka H1 diterima. Dengan demikian disimpulkan 

secara statistik bahwa pada tingkat kepercayaan 95% struktur modal berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin optimal struktur modal 

perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan yang dihasilkan. Optimalisasi 

struktur modal perusahaan dengan menggunakan utang sebagai modal dalam 
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operasional perusahaan dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan. Sejalan 

dengan (Hasanah, 2019) dan (Wulandari, 2020) yang menyatakan bahwa struktur 

modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Setiap perusahaan perlu untuk 

mengoptimalkan stabilitas keuangan yang dimiliki karena perubahan struktur modal 

dapat menyebabkan perubahan nilai perusahaan. 

Hipotesis pertama (H2) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan 

besarnya koefisien kebijakan dividen adalah sebesar -0.076499. Tanda beta atau 

koefisien hasil pengujian bernilai negatif yang tidak sesuai dengan hipotesa yang 

diajukan dalam penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 

sebesar 0.6286 > 0.05 (alpha 5%) maka H2 ditolak.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Kusumastuti, 2013) yang menemukan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena pemegang 

saham perusahaan hanya ingin mengambil keuntungan jangka waktu pendek dengan 

cara memperoleh capital gain. Selanjutnya para investor menganggap bahwa 

pendapatan dividen yang kecil saat ini tidak lebih menguntungkan jika dibandingkan 

dengan capital gain yang diperoleh di masa depan. 

Hipotesis pertama (H3) menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian statistik, besarnya 

koefisien keputusan investasi adalah 0.044491. Tanda beta atau koefisien hasil 

pengujian bernilai positif sesuai dengan hipotesa yang diajukan dimana keputusan 

investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka pengujian signifikansi 

dilanjutkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value adalah sebesar 0.0005 < 

0.05 (alpha 5%) maka H3 diterima. Dengan demikian disimpulkan secara statistik bahwa 

pada tingkat kepercayaan 95% keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keputusan investasi yang 

dilakukan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan yang dihasilkan. Hasil penelitian 
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ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi, 2016) yang 

menemukan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki keputusan investasi yang tinggi akan 

mampu untuk mempengaruhi pemahaman investor agar tertarik dalam melakukan 

investasi kepada perusahaan tersebut sehingga mampu meningkatkan permintaan 

terhadap saham pada perusahaan dan selanjutnya akan meningkatkan nilai saham 

perusahaan. 

4.5. Analisis Regresi Berganda 

Hasil uji signifikansi regresi berganda dapat dilihat dari hasil pengujian signifikansi 

dan uji F sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. Berdasarkan hasil uji didapat nilai 

F-statistic sebesar 48.05515 > Ftabel sebesar 2.79 sedangkan nilai probabilitas F-statistic 

0.000000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel struktur modal, kebijakan 

dividen dan keputusan investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Dengan demikian maka H4 terbukti. 

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang 

ditunjukkan oleh nilai Adjusted R-squared adalah sebesar 0.9188840. Hal ini 

mengindikasikan bahwa variabel struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan 

investasi memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan sebesar 91.89%, sedangkan 

sisanya sebesar 8.11% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.  
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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini memberikan bukti empiris yang berkaitan dengan nilai perusahaan 

pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar pada BEI periode 2016-2020. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan keputusan investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara kebijakan 

dividen tidak berpengaruh. Adjusted R2 menunjukkan bahwa 91.89 persen variasi 

variabel dependen dalam model regresi dijelaskan oleh variasi variabel independen. 

5.2. Saran 

Keterbatasan penelitian ini antara lain (1) periode pengamatan hanya terdiri dari 

5 tahun buku, (2) data yang dikumpulkan sangat minim, dan (3) faktor lain yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan seperti ukuran perusahaan, likuiditas, dan 

profitabilitas tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis 

merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar dapat (1) menambah periode 

pengamatan, (2) menggunakan perusahaan selain sektor industri makanan, dan (3) 

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti ukuran 

perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas. 

5.3. Implikasi 

Implikasi dari temuan penelitian ini antara lain (1) optimalisasi struktur modal 

perusahaan dengan menggunakan utang sebagai modal dalam operasional perusahaan 

dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan, (2) perusahaan yang memiliki 

keputusan investasi yang tinggi akan mampu untuk mempengaruhi pemahaman 

investor agar tertarik dalam melakukan investasi kepada perusahaan tersebut sehingga 

mampu meningkatkan permintaan terhadap saham pada perusahaan dan selanjutnya 

akan meningkatkan nilai saham perusahaan.
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No. Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp.) 
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2 Perlengkapan dan barang habis pakai 1.000.000 
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