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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is
not to stop questioning". (Albert Einstein)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap". (QS. Al-Insyirah, 6-8)

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk
merubah dunia". (Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

"Kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi".

"Bapak, Ibu, Suami, Anak saya dan semua saudara-saudara yang selalu
memberikan doa, dukungan serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir
skripsi ini".

"Ternan-ternan Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2014 khususnya untuk
jurusan Akuntansi kelas malam di Seroja".

"Semua dosen fakultas berserta staff fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan
Agung Semarang yang saya hormati"

"Semua ternan yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu".
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INTISARI

Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya. Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut adalah terciptanya nilai perusahaan (value of the firm) yang baik dimata
masyarakat. Semakin tinggi harga saham perusahaan maka akan semakin tinggi
nilai perusahaan. Penelitian ini mendasarkan pada Signaling Theory. Laporan
keuangan merupakan signal penilaian perusahaan oleh investor. Publikasi laporan
keuangan yang relevan, akan direspon positif oleh investor. Variabel Provitabilitas
dan Kebijakan Deviden adalah beberapa variabel yang digunakan untuk
memprediksi tentang Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel
Intervening.

Kinerja suatu perusahaan dijadikan cerminan untuk mengetahui nilai
perusahaan dan akan berpengaruh pada persepsi penanam modal. Nilai
perusahaan berbanding lurus dengan harga saham, harga saham yang meningkat
maka akan terjadi peningkatan pada nilai perusahaan dan kesejahteraan para
investor yang terlibat. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal
yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh
perusahaan berupa tingkat suku bunga, fluktuasi nilai valas, dan keadaan pasar
modal dan faktor internal bersifat controllable artinya dapat dikendalikan oleh
perusahaan, seperti kebijakan dividen, kebijakan hutang, struktur modal, dan
keputusan investasi. Faktor internal sering digunakan oleh calon investor untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam usahanya meningkatkan nilai perusahaan.

Variabel provitabilitas dapat mempengaruhi respon investor karena
tingginya profitabilitas perusahaan akan menjadi sinyal positif bagi para investor
dimasa depan. Variabel kebijakan deviden merupakan tanda (sinyal) penanam
modal, penambahan deviden dengan jumlah yang tinggi merupakan tanda jika
manajemen telah memiliki pandangan yang positif atas mas a depan perusahaan.
Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh profitabilitas, yang dimana baiknya
kinerja perusahaan ditentukan dari besar laba yang dapat dihasilkan oleh
perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba akan menunjukkan
bagaimana keadaan perusahaan dimasa yang akan datang.

Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 21 perusahaan manufaktur
yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Dengan
menggunakan metode purposive sampling diperoleh sebanyak 79 data penelitian.
Data penelitian yang digunakan yaitu laporan keuangan dan laporan saham
perusahaan dengan teknik analisi data menggunakan metode regresi linier
berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas
berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Variabel kebijakan
deviden berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Variabel
profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel
kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
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