
 

 

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN 

PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, LIKUIDITAS  

DAN PROFITABILITAS TERHADAP  

NILAI PERUSAHAAN   

 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar 

di Jakarta Islamic Index Tahun 2015 – 2017) 

 
Skripsi 

 

 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mencapai derajat Sarjana S1 

 

 
Program Studi Akuntansi 

 

 

 

Disusun oleh : 

 

                      HEZKIA NUGROHO 

                             31401304898 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEMARANG 

2019 



ii 

 

   SKRIPSI 

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN 

PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, LIKUIDITAS   

DAN PROFITABILITAS TERHADAP  

NILAI PERUSAHAAN   

 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar 

di Jakarta Islamic Index Tahun 2015 – 2017) 
 

 

Disusun Oleh : 

 

HEZKIA NUGROHO 

31401304898 

 

 

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  

dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian Skripsi 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Semarang, 20 Maret 2019 

 

Mengetahui, 

Pembimbing 

  

 

 

 

Hendri Setyawan, SE, MPA, Akt 

              NIK. 211406019 

 

 



iii 

 

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN 

PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, LIKUIDITAS   

DAN PROFITABILITAS TERHADAP  

NILAI PERUSAHAAN     

 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar 

di Jakarta Islamic Index Tahun 2015 – 2017) 
ESAHAN 

Disusun Oleh : 

HEZKIA NUGROHO 

31401304898 

 

Telah dipertahankan di depan penguji  

Pada tanggal 20 Maret 2019 

 

Pembimbing 

 

 

 

 

Hendri Setyawan, SE, MPA,Akt 

NIK. 211406019 

 

 

              Penguji I                      Penguji II 

 

 

 

 

Dr. H. M. Ja’afar Shodiq, SE, SSi, M.Si, CA   Dista Amalia A, SE, M.Si, Ak, CA 

                     NIK. 211408000                       NIK. 211406020 

 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Tanggal 20 Maret 2019 

 

Ketua Program Studi Akuntansi 

 

 

 

 

Dr. Dra. Winarsih, M.Si 

NIK. 211415029 



iv 

 

 PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  :  Hezkia Nugroho 

NIM :  314.013.048.98 

Jurusan :  Akuntansi 

Fakultas :  Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 

  

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH  KEPUTUSAN 

INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, 

LIKUIDITAS  DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN  (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta 

Islamic Index Tahun 2015 – 2017)”  adalah hasil tulisan saya sendiri.  

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi 

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil 

dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol 

yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang 

saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian 

atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain 

tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya, kecuali yang secara tertulis diacu 

dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala kesalahan dan 

kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab saya. 

 

Semarang, 20 Maret 2019 

 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

(Hezkia Nugroho) 

NIM: 31401304898 

  



v 

 

 PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI 
 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Hezkia Nugroho 

NIM   : 31401304898 

Fakultas  : Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Alamat Asal  : Jl. Purwomukti Selatan 3 Rt 4/7 Pedurungan Lor  

  Semarang 

No. HP / Email : 082231322441 / hezkian@gmail.com  

Dengan ini menyerahkan skripsi dengan judul “PENGARUH  

KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, 

KEBIJAKAN DIVIDEN, LIKUIDITAS  DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2015 – 2017)” dan 

menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif untuk 

disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan 

dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis 

selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.  

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila 

dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam 

karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan 

saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

Semarang, 25 Maret 2019 

Yang menyatakan, 

 

 

Hezkia Nugroho  

NIM. 31401304898  

mailto:hezkian@gmail.com


vi 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S Asy Syarh ayat 5-6) 

 

“Kita bisa seperti sekarang ini, bukan semata-mata karena kita bekerja keras. 

Bukan semata-mata kita ini bagus. Tapi lebih karena Allah SWT ridho kepada apa 

yang kita lakukan.” 

(Saad Saefullah) 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini penulis persembahan kepada: 

Bapak Ibu tercinta, kakak–kakaku, dan sahabat 

terbaikku 

 

  



vii 

 

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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