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ABSTRAK
Nilai perusahaan dapat mengidentifikasikan seberapa besar para investor bersedia
dibayar untuk setiap keuntungan yang dilaporkan perusahaan, sehingga nilai
perusahaan merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan.
Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada
kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh keputusan
investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, likuiditas dan profitabilitas
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.
Populasi dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan yang terdaftar di Jakarta
Islamic Index selama periode 2015 – 2017. Dengan menggunakan teknik
pengambilan sampel purposive samping, diperoleh jumlah sampel sebesar 17
perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dimana
sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan, likuiditas mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan, profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci : keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen,
likuiditas, profitabilitas dan nilai perusahaan.
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ABSTRACT
Company value can identify how much investors are willing to be paid for each
profit reported by the company, so that the value of the company is one tool to
measure the performance of a company. A high corporate value will make the
market believe not only in the company's current performance but also in the
company's prospects in the future.
This study aims to empirically examine the effect of investment decisions, funding
decisions, dividend policies, liquidity and profitability on firm value in companies
listed in the Jakarta Islamic Index. The population in this study were 30
companies registered in the Jakarta Islamic Index during the period of 2015 2017. Using a purposive sampling technique aside, a sample of 17 companies was
obtained. The analytical tool used is multiple linear regression, where previously
the classical assumption test was done.
The results showed that investment decisions have a positive and significant effect
on firm value, funding decisions do not affect company value, dividend policy
does not affect company value, liquidity has a positive and significant influence
on company value, profitability has a positive and significant influence on
company value.
Keywords: investment decisions, funding decisions, dividend policy, liquidity,
profitability and company value.
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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi,
keputusan pendanaan, kebijakan dividen, likuiditas dan profitabilitas terhadap
nilai perusahaan.
Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh
masing-masing pihak tidak sama. Teorii sinyal iberkaitan idengan iasimetri
iinformasi. Informasi iantara imanajemen iperusahaan idengan ipihak-pihak iyang
iberkepentingan dengan informasi menunjukkan adanya asimetri pada teori
sinyali. iOleh sebab itu, ilaporan ikeuangan harus dimanfaatkan oleh menejer
untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan fenomena dan research gap yang dikemukakan dan
menunjukkan hasil yang berbeda maka hal ini memotivasi peneliti untuk
melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan
penelitian yang di lakukan sebelumnya.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang
terdaftar di JII tahun 2015-2017 berjumlah 30 perusahaan. Teknik sampling yang
digunakan ipurposive isampling . jumlah sampel yang digunakan sebanyak 17
perusahaan.
Hasil penelitian ini ialah Keputusan investasi mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Keputusan pendanaan tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Likuiditas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan. Profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan.
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