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INTISARI 

 

Menciptakan nilai perusahaan yang tinggi merupakan salah satu tujuan 

dari perusahaan melakukan go public di pasar modal melalui optimalisasi harga 

saham. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap suatu tingkat 

keberhasilan sebuah perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. 

Semakin tinggi harga saham perusahaan akan mencerminkan nilai perusahaan 

tersebut semakin tinggi, dan juga sebaliknya. Harga saham yang meningkat akan 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan ikut meningkat dengan return tinggi yang 

diberikan perusahaan. Ada beberapa indikator yang dapat menggambarkan nilai 

perusahaan seperti tingkat profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, 

dan kebijakan deviden pada perusahaan. Pentingnya nilai perusahaan dikarenakan 

dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan sehingga dana dari 

investor akan mudah didapatkannya. 

Hasil penelitian terdahulu melalui research gap ditemukan 

ketidakkonsistenan antara penelitian yang dilakukan oleh Suffah dan Riduwan 

(2016), Widyanti (2014), Putri, Zahroh, dan Endang (2016), dan Rompas (2013). 

Ketidakkonsistenan ini yang memotivasi peneliti untuk menguji kembali faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yang mengacu pada Kurnia (2017) 

dengan menambahkan variabel leverage dan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN di BEI pada 

periode 2015-2018 yang diambil secara purposive sampling dengan data sampel 
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yang dipeorleh sebanyak 9 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linier berganda dengan program SPSS 22. 

Hasil pengujian diperoleh bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, lalu leverage dan kebijakan deviden berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara likuiditas dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
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