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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhprofitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan likuiditasterhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel 

intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaanmanufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2014-

2017. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang 

memenuhi kriteria sebanyak 27 perusahaan. Metode penelitian ini adalah event 

study menggunakan teknik analisis regresi data panel.Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan.Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. 

 

Kata Kunci : Profitabilitas, ukuran perusahaan,likuiditas, struktur modal,nilai 

perusahaan. 
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ABSTRACT 

This research aims to test the influence ofprofitability, size, liquidity against a 

firm value with capital structure as an intervening variable. The population in this 

research is the company of manufacturing sector consumer goods on the 

Indonesia stock exchange for 2014-2017. Sample selection technique using a 

purposive sampling. Samples in accordance with such criteria as much as 27 

companies. The method of this research is to study events using teknic regression 

analysis of the data panel.Based on the test results, show that the profitability has 

a significant positif effect on firm value. Capital structure has a significant 

negative effect on firm value. Profitability has a significant positive effect on 

capital structure. liquidity has a significant negative effect on capital structure. 

 

Keyword:Profitability, Size, liquidity, Capital Structure, firm value. 
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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditasterhadap nilai perusahaan denganstruktur modal sebagai 

variabeel intervening. Profitabilitas merupakanrasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2017). Rasio yang digunakan  

untuk mengukur rofitabilitas adalah ROE (Return On Equity) perbandingan antara 

jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah 

modal sendiri dipihak yang lain.Ukuran perusahaanadalah ukuran atau besarnya 

aset perusahaan yang ditunjukkan dengan natural logaritma dari total aktiva 

(Yusuf dan Soraya,2004).Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan melunasi 

utang dengan segera, yang diukur menggunakancurrent ratio yaitu perbandingan 

aktiva lancar dengan utang lancar. Struktur modal merupakan salah satu 

keputusan keuangan yang kompleks karena berhubungan dengan variabel 

keputusan keuangan lainnya.Untuk mengukur struktur modal menggunakan rasio 

DER (Debt to Equity Ratio) yaitu perbandingan antara hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri.  Nilai perusahaan adalahkinerja perusahaan yang 

dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaaan dan penawaran 

pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja 

perusahaan. Nilai perusahaan diproksikan dengan PBV(price to book 

value).Berdasarkan pada kajian pustaka yang mendalam dan kritis maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “peranprofitabilitas, ukuran perusahaan, 

likuiditas dan struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan”. Pertanyaan 
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penelitian ini adalah (a).  Bagaimana pengaruh struktur modal danprofitabilitass 

terhadap kebijakan dividen (b). Bagaimana pengaruh likuiditas dankebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan.Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sub sektor industri barang konsumsi periode 2014-2017 yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Metode analisis menggunakan regresi data panel. Berdasarkan analisis 

data dapat disimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen.Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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