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ABSTRAK 

 

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Keputusan 

penting yang diambil perusahaan, keputusan investasi, perusahaan dihadapkan 

pada keputusan tentang berapa dana yang harus diinvestasikan pada aktiva lancar 

dan aktiva tetap serta pos-pos yang terkait dengan aktiva lain 

perusahaan.Keputusan pendanaan berkaitan dengan penentuan struktur modal 

yang tepat bagi perusahaan Dividen merupakan alasan bagi investor dalam 

menanamkan investasinya, dimana dividen merupakan pengembalian yang akan 

diterimanya atas investasinya dalam perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Kinerja keuangan sendiri bertujuan 

untuk menilai tujuan perusahaan telah tercapai atau tidak. Judul penelitian ini : “ 

Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden, 

ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan (studi 

empiris pada perusahaan manufakturdi BEI tahun 2012-2015)” 
Jenis penelitian kuantitatif dari data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI tahun 2012-2015. Diperoleh 56 sampel 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengujian data dilakukan 

dengan teknik asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, 

dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda. 

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil di mana keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan kinerja 

keuangan berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan 

Kata Kunci : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden, 

Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

The company's value can describe the state of the company. Important decisions 

were taken by the company, investment decisions, companies are faced with a 

decision about how much money should be invested in current assets and fixed 

assets as well as items related to the other assets of the company. The funding 

decision with regard to determining the appropriate capital structure for the 

company Dividend is a reason for investors to invest, of which the dividend is the 

return they will receive on their investment in the company. Size companies 

deemed capable of affecting the value of the company. Financial performance 

itself aims to assess the company's goal has been achieved or not. The title of the 

study: "Effect of the investment decision, financing decision, dividend policy, firm 

size and financial performance of the company's value (an empirical study on a 

manufacturing company in the Stock Exchange in 2012-2015)" 

Quantitative research of secondary data from the financial statements of 

companies listed Stock Exchange in 2012-2015. Obtained 56 samples using 

purposive sampling technique. The test data is done by using classical assumption 

using normality test, multicollinearity, and heteroscedasticity test. The analysis 

technique used is multiple regression. 

Based on the research results obtained in which the investment decision, 

financing decision, dividend policy, company size, and financial performance and 

simultaneous partial effect on firm value 

Keywords: Investment Decisions, Decisions Financing, Dividend Policy, 

Company Size, Company Value 
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INTISARI 

Optimalisasi nilai perusahaan merupakan tujuan perusahaan yang dapat 

dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan. keputusan keuangan 

tersebut akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada 

nilai perusahaan. Keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Ukuran 

perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Keputusan 

investasi akan berimbas pada sumber dan pembiayaannya. Keputusan pendanaan 

berkaitan dengan penentuan struktur modal yang tepat bagi perusahaan. 

Dalam keputusan investasi, perusahaan dihadapkan pada keputusan 

tentang berapa dana yang harus diinvestasikan pada aktiva lancar dan aktiva tetap 

serta pos-pos yang terkait dengan aktiva lain perusahaan.Keputusan pendanaan 

berkaitan dengan penentuan struktur modal yang tepat bagi perusahaan. Tujuan 

dari keputusan pendanaan adalah bagaimana perusahaan menentukan sumber dana 

yang optimal untuk mendanai berbagai alternatif investasi. Dividen merupakan 

alasan bagi investor dalam menanamkan investasinya, dimana dividen merupakan 

pengembalian yang akan diterimanya atas investasinya dalam perusahaan. Ukuran 

perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan 

baiknya nilai perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh para calon 

investor, demikian pula sebaliknya nilai. Keputusan penting yang diambil 

perusahaan, antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 

dividen. Dalam keputusan investasi, perusahaan dihadapkan pada keputusan 

tentang berapa dana yang harus diinvestasikan pada aktiva lancar dan aktiva tetap 

serta pos-pos yang terkait dengan aktiva lain perusahaan.Keputusan pendanaan 

berkaitan dengan penentuan struktur modal yang tepat bagi perusahaan Dividen 

merupakan alasan bagi investor dalam menanamkan investasinya, dimana dividen 

merupakan pengembalian yang akan diterimanya atas investasinya dalam 

perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai 

perusahaan. Kinerja keuangan sendiri bertujuan untuk menilai apakah yang di 

tetapkan perusahaan telah tercapai atau tidak, sehingga kepentingan investor, 

kreditor dan pemegang saham dapat terpenuhi.  

Tujuan kinerja keuangan sendiri bertujuan untuk menilai apakah yang di 

tetapkan perusahaan telah tercapai atau tidak, sehingga kepentingan investor, 

kreditor dan pemegang saham dapat terpenuhi. Untuk itu, melakukan analisis 

laporan keuangan umumnya dapat di tempuh sebagai pengukur kinerja keuangan 

perusahasaan. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil di mana Keputusan 

investasi, Keputusan pendanaan, Kebijakan dividen, Ukuran perusahaan, dan 

Kinerja keuangan berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap nilai 

perusahaanmanufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer goods) sub 

sektor makanan dan minuman 

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil di mana keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan kinerja 

keuangan berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015 


