
 
 

 

i 
 

TESIS  

 

PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN DEVIDEN SEBAGAI 

VARIABEL MEDIASI 

(STUDI PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2016-2020) 

 

The Influence of Liquidity, Profitability on Company Value and 

Dividend Policy as Mediation Variables 

(Study on the Jakarta Islamic Index 2016-2020) 

 

  

 - 

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Oleh: 

 

SUNDARI 

Nomor Induk Mahhasiswa: 10502 17 022 19 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA  

MAGISTER MANAJEMEN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
2022 



 
 

 

1 
 

TESIS 
 
 
 

PENGARUH  LIKUIDITAS, PROFITABILITAS TERHADAP 
NILAI PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN DEVIDEN   

SEBAGAI VARIABEL MEDIASI  
(STUDI PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2016-2020)  
 
 

 
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Magister 

 
 
 

Program Studi 
Magister Manajemen 

 
 
 
 

Disussun dan diajukan oleh: 
 
 
 
 

SUNDARI 
Nomor Induk Mahasiswa: 10502 17 022 19 

 
 
 
 

Kepada 
 

 
 

MAGISTER MANAJEMEN 
PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
2022 



 
 

 

2 
 

 



 
 

 

3 
 

   



 
 

 

4 
 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama Mahasiswa     : Sundari 

Nim                           : 10502 17 022 19 

Program Studi           : Magister Manajemen 

Konsentrasi               : Manajemen Keuangan 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan 

tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau 

dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya 

orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

Makassar, 14 Februari 2022 

 

Sundari 

 

 

 

 

 



 
 

 

5 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

“Jika kau lelah mengerjakan tesis maka akan lebih lelah lagi saat kau 
menganggur, saat kau lelah menganggur artinya kau butuh liburan” 

 
 
 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
 

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak 
Sudirman dan Ibu Sadarni karena telah bekerja keras demi mambiayai 
pendidikan saya dan selalu mendampingi, mendukung, dan mendoakan 
sehingga saya bisa sampai pada tahap ini dimana selesainya tesis ini dan 
saya mampu meraih gelar Magister serta untuk teman-teman yang selalu 
menyemangati dan membantu sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini 
dengan baik. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6 
 

ABSTRAK 

SUNDARI, 2021. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas terhadap Nilai 
Perusahaan dan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Mediasi (Studi pada 
Jakarta Islamic Index Tahun 2016-2020) di bimbing oleh Ibu enny Radjab 
dan bapak Ismail Badollahi.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas 
terhadap nilai perusahaan dan kebijakan deviden sebagai variabel mediasi 
(Studi pada Jakarta Islamic Index Tahun 2016-2020). Jenis penelitian 
adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data 
sekunder laporan keuangan sebagai sumber pengumpulan data. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Likuiditas berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kebijakan deviden. 2) Profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap kebijaakan deviden. 3) Likuiditas berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 4) Profitabilitas berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 5)  Kebijakan deviden 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 6) Likuiditas 
berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan 
deviden. 7) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan melalui kebijakan deviden. 

Kata Kunci : Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Deviden dan Nilai 
Perusahaan.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan pasar modal di Indonesia sudah semakin populer di 

kalangan masyarakat dan mengalami perkembangan yang cukup 

pesat,, terbukti dari semakin banyaknya perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia dan semakin banyaknya investor yang 

menanamkan modalnya pada perusahaan yang telah listing di Bursa 

Efek Indonesia. Keberadaan pasar modal Indonesia sangat diperlukan 

oleh perusahaan karena dengan listing di pasar modal Indonesia maka 

perusahaan akan dengan mudah menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga mampu 

menghasilkan dana bagi perusahaan yang dapat digunakan untuk 

kegiatan operasional perusahaan dan sekaligus akan meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Menurut Noerirawan (2012), nilai Perusahaan merupakan 

kondisi yang telah dicapai oleh perusahaan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang sedang 



 
 

 

19 
 

beroperasi setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa 

tahun, yaitu sejak perusahaan didirikan sampai saat ini. sedangkan 

menurut Hemastuti (2014), nilai perusahaan merupakan persepsi 

investor terhadap terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan 

harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para 

pemilik perushaan, sebab nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran 

pemegang saham juga tinggi. Nilai perusahaan merupakan sesuatu 

yang sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi maka 

kemakmuran pemegang saham juga semakin tinggi, yang mana 

diketahui bahwa peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan 

utama perusahaan sehingga para pemegang saham akan 

menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti 

juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai 

perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan 

para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka 

kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Maksimalisasi nilai 

perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran pemegang saham serta 

meningkatkan kinerja merupakan tujuan dan kewajiban dari 

perusahaan. 

Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

adalah rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas dan rasio 
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profitabilitas adalah rasio yang bisa menggambarkan kinerja keuangan 

yang baik, oleh karena itu perusahaan dituntut agar meningkatkan 

rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau 

membayar kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi 

mengindikasikan kesempatan bertumbuh perusahaan cenderung 

tinggi. Semakin likuid perusahaan, maka semakin tinggi tingkat 

kepercayaan kreditur dalam memberikan dananya, sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan di mata kreditur maupun pada calon 

investor (Gultom, 2013). 

Dilihat dari standar likuiditas perusahaan yang berada pada 

angka 66%, sebagian besar perusahaan sudah mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Berdasarkan hasil 

pengamatan selama 5 tahun pada perusahaan yang masuk dalam 

daftar Jakarta Islaic Index tahun 2016-2020, sebanyak 7/10 

perusahaan berada diatas standar likuiditas perusahaan dengan 

presentasi sebesar 135,63% dan sudah mampu membayarkan hutang 

jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya secara tepat 

waktu. Sedangkan 3/10 perusahaan masih berada dibawah standar 

likuiditas perusahaan dengan presentasi sebesar 54,73% sehingga 

belum mampu membayar hutang jangka pendeknya secara tepat 

waktu. 
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Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh profitabilitas yang 

dihasilkan oleh perusahaan, karena besar kecilnya profitabilitas yang 

dihasilkan suatu perusahaan dapat memengaruhi nilai perusahaan. 

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari laba selama periode tertentu. Prospek perusahaan 

yang baik menunjukan profitabilitas yang tinggi, perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan diminati sahamnya oleh 

investor sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan 

akan meningkat. 

Menurut Sartono (2010), rasio profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri, atau dengan kata lain profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 

Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba, maka akan menaikkan nilai perusahaan yang ditunjukkan 

dengan kenaikan harga saham perusahaan. 

Saat ini standar profitabilitas (ROE) perusahaan berada pada 

angka 8,32%. Berdasarkan hasil pengamatan selama 5 tahun pada 

perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islaic Index tahun 2016-

2020, rata-rata profitabilitas perusahaan berada diatas standar dengan 

presentasi sebesar 23,14% yang berarti perusahaan dapat 

dikategorikan baik, kedudukan pemilik perusahaan juga semakin baik, 
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dan semakin tinggi pula kemampuan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba. Hal ini juga sudah sesuai dengan tujuan 

perusahaan yaitu memperoleh laba secara optimal, mensejahterakan 

pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan (stakeholders). 

Penelitian tentang pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

seperti yang dilakukan oleh Putri dan Ukhriyawati (2016), menemukan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan 

secara parsial likuiditas tidak perpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian juga dilakukan oleh Sari dan Ariesta (2019) 

menemukan bahwa secara statistik profitabilitas dan likuiditas 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

kebijakan dividen secara statistik berpengaruh tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

Dari penelitian empiris diatas, ditemukan adanya kesenjangan 

hasil penelitian, hal ini karena pengukuran yang digunakan oleh 

peneliti tersebut masih menggunakan Price to Book Value (PBV) 

dalam mengukur nilai perusahaan., sehingga hasil penelitian tidak 

konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada nilai 

perusahaan dengan menggunakan pendekatan Market to Book Value 
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(MBV).. Pengukuran menggunakan Market to Book Value ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Sudiani dan Darmayanti (2016).  

Karena adanya perbedaan hasil penelitian diatas sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada bidang ini, karena 

peneliti ingin membuktikan sendiri apakah likuiditas dan profitabilitas 

benar berpengaruh terhadap nilai perusahaan ataukah tidak. Namun, 

untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka 

peneliti menambahkan variabel kebijakan deviden sebagai variabel 

mediasi dengan menggunakan pendekatan Total Dividend/Total Asset 

(Div/TA). Pengukuran ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Geetanjali Pinto dan Shailesh Rastogi (2019). 

Kebijakan dividen adalah Keputusan perusahaan mengenai 

berapa banyak pendapatan yang bisa dibayarkan keluar sebagai 

dividen dan berapa banyak yang bisa ditahan. Kebijakan deviden 

adalah keputusan apakah yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 

kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. 

Pembagian deviden ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah 

bagi perusahaan dan menarik minat investor karena dengan adanya 

pembagian deviden ini para calon investor akan beranggapan  bahwa 

perusahaan tersebut berada pada kondisi yang stabil, khususnya di 

tengah pandemic sekarang banyak perusahaan yang mengalami 

kerugian bahkan kebangkrutan, sehingga dengan adanya pembagian 
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deviden ini bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi (Sartono, 2011). 

Kebijakan deviden dijadikan sebagai variabel mediasi karena 

dianggap mampu memediasi pengaruhi likuiditas dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Tingkat likuiditas dan profitabilitas yang 

tinggi akan berdampak kepada kebijakan deviden yang juga akan 

berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan teori Arief (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan 

dengan likuiditas tinggi dapat berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki rasio 

likuiditas tinggi cenderung akan menahan laba, akibatnya semakin 

besar laba ditahan maka akan semakin kecil jumlah deviden yang 

dibagikan perusahaan kepada investor sehingga akan mengurangi 

penilaian investor terhadap perusahaan tersebut. sedangkan 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan 

Sesuai penjelasan sebelumnya, diharapkan perusahaan terus 

berupaya meningkatkan rasio likuiditas dan profitabilitas perusahaan 

demi peningkatan nilai perusahaan dan keberlangsungan perusahaan. 

Perusahaan juga diharapkan mampu membuat kebijakan secara 

optimal yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. 

Fokus penelitian ini dilakukan pada saham syariah yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2016-2020. Jakarta 
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Islamic Index (JII) adalah index saham yang dibuat berdasarkan 

syariah yang diluncurkan atas kerja sama PT. Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM) pada 

tanggal 3 Juli 2000. Saham yang dilisting di dalam Jakarta Islamic 

Index (JII) merupakan saham-saham yang berbasis syariah. Dikatakan 

syariah, karena emiten yang terdaftar didalamnya menerapkan prinsip 

syariah dalam kegiatan operasionalnya, dan akan selalu mengalami 

proses penyaringan (screening) berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. Berikut perubahan harga saham indeks saham syariah, 

Jakarta Islamic Index (JII) periode tahun 2016-2020. 

Sumber: www.idx.co.id (Data diolah) 

Grafik diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir harga saham pada Jakarta Islamic Index mengalami fluktuasi, 

dimana harga saham tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan terendah 

pada tahun 2020. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti tentang 

“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dan 

Kebijakan Deviden sebagai Variabel Mediasi (studi pada Jakarta 

Islamic Index Tahun 2016-2020)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index tahun 

2016-2020? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index tahun 

2016-2020? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index tahun 

2016-2020? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index tahun 

2016-2020? 

5. Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index 

tahun 2016-2020? 
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6. Apakah likuiditas berpengaruh tidak langsung terhadap nilai 

perusahaan melalui kebijakan deviden pada perusahaan yang 

masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index tahun 2016-2020? 

7. Apakah profitabilitas berpengaruh tidak langsung terhadap nilai 

perusahaan melalui kebijakan deviden pada perusahaan yang 

masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index tahun 2016-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kebijakan deviden 

pada perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index 

tahun 2016-2020. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

deviden pada perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic 

Index tahun 2016-2020. 

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index 

tahun 2016-2020. 

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index 

tahun 2016-2020. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang masuk dalam daftar Jakarta 

Islamic Index tahun 2016-2020. 
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6. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung likuiditas terhadap nilai 

perusahaan melalui kebijakan deviden pada perusahaan yang 

masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index tahun 2016-2020. 

7. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan melalui kebijakan deviden pada perusahaan yang 

masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index tahun 2016-2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

sumbangan pemikiran untuk memperkaya pengetahuan kita 

tentang manajemen keuangan, khususnya mengenai akan 

pentingnya meningkatkan likuiditas, profitabilitas, deviden dan nilai 

perusahaan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi 

peneliti, namun juga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya 

bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang yang 

sama karena dapat digunakan sebagai bahan refrensi dalam 

pemecahan masalah penelitian. 

3. Kebijakan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan 

kebijakan untuk pengembangan pengetahuan masyarakat 
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mengenai pentingnya meningkatkan likuiditas, profitabilitas, dan 

pembagian deviden setiap tahunnya yang sekaligus dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Manajemen Keuangan 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka 

memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk 

mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa 

modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus mampu mencari 

sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya 

paling murah.  Selama perusahaan memiliki persediaan kas yang 

memadai, wilayah manajemen kas memerlukan perhatian khusus. 

Manajemen harus mencari sumber dana untuk menyesuaikan kas 

yang diperlukan tersebut. Tanggung jawab untuk manajemen kas 

didalam perusahaan merupakan tanggung jawab manajemen 

keuangan. 

Manajemen keuangan menurut Kasmir (2010) adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana 

untuk membiayai usahanya, mengelola dana tersebut sehingga 

tujuan perusahaan tercapai, dan pengelola asset yang dimiliki 

secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Darsono (2011), 

manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan meminjam 
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perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-

murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis 

mungkin untuk menghasilkan laba. Istilah Manajemen keuangan 

dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan 

dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi 

secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiyaan 

investasi atau pembelanjaan secara efisien. Pelaksana dari 

manajemen keuangan adalah manajer keuangan, meskipun fungsi 

seorang manajer keuangan setiap organisasi belum tentu sama, 

namun pada prinsipnya fungsi utama seorang manajer keuangan 

adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dengan 

berbagai cara untuk memaksimumkan efisiensi (daya guna) dari 

operasi-operasi perusahaan. Sedangkan menurut Sartono (2015), 

menyatakan manajemen Keuangan sebagai manajemen dana yang 

baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai 

bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan untuk 

pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. 

Pandey (2015), mengatakan bahwa “Financial management 

is that managerial activity which is concerned with the planning and 

controlling of the firm’s financial resources.” Artinya yaitu 

manajemen keuangan adalah aktivitas manajerial yang berkaitan 

dengan perencanaan dan pengendalian sumber daya keuangan 

perusahaan. Sedangkan menurut Wijaya (2017) manajemen 
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keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti 

anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, 

serta usaha memperoleh dana. Sementara menurut Jatmiko (2017), 

manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, 

pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian 

sumber daya keuangan suatu perusahaan.  

Manajemen keuangan menurut Musthafa (2017) merupakan 

proses pengambilan keputusan tentang asset, pembiayaan dari 

asset, dan pendistribusian dari seluruh cash flow yang potensial 

yang dihasilkan dari asset, serta menjelaskan tentang beberapa 

keputusan yang harus dilakukan, seperti keputusan dalam 

investasi, keputusan pendanaan atau pemenuhan kebutuhan dana, 

dan keputusan kebijakan dividen. Setiap perusahaan selalu 

membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi 

sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. 

Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk 

pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 

perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi 

yang menghasilkan beban biaya paling murah. Selama perusahaan 

memiliki persediaan kas yang memadai, wilayah manajemen kas 

memerlukan perhatian khusus. Manajemen harus mencari sumber 

dana untuk menyesuaikan kas yang diperlukan tersebut. 

Sedangkan Kariyanto (2018) menyatakan manajemen keuangan 
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merupakan integrase dari science dan art yang mencermati, dan 

menganalisis tentang upaya seorang manajer keuangan dengan 

menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari pendanaan, 

mengelola pendanaan, dan membagi pendanaan dengan tujuan 

mampu memberikan laba. 

Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang 

kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat 

sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi 

amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah 

perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri 

yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut 

manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan 

perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana 

dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan 

harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di 

kemudian hari. 

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan mengenai manajemen 

keuangan, yaitu Surah al isra ayat 26-27: 

(26)                                                                                            

(27)                                                                                      

Terjemahan:  

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 
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perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros 

itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah 

sangat ingkar kepada Tuhannya.” 

2. Signaling Theory 

Menurut Brigham dan Houston (2011), teori signal 

merupakan suatu gerakan yang dilakukan manajemen perusahaan 

dalam memberikan petunjuk kepada investor tentang prospek 

perusahaan tersebut. Perusahaan dengan prospek yang 

menghasilkan keuntungan akan menghindari penjualan saham, 

karena biasanya penjualan saham sering dikaitkan dengan 

perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan dimana dapat 

menghilangkan kepercayaan dari investor.  

Menurut Sukmawati (2014), teori sinyal menjelaskan alasan 

perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal 

menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna 

laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai yang telah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik 

perusahaan. Sinyal dapat berupa informasi yang menyatakan 

bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. 
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Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan 

oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer 

memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka 

menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang 

menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini 

mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan 

laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan 

menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate (Anggitasari, 

2012). Setiap pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan 

sangat berkepentingan dengan kinerja perusahaan. 

Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Pada signalling theory motivasi 

manajemen menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat 

memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun 

pemegang saham. Oleh karena itu manajemen harus memberikan 

pengembalian yang memuaskan kepada pemilik perusahaan, 

karena kinerja yang baik berpengaruh positif pada kompensasi 

yang diterima, dan sebaliknya kinerja yang buruk akan berpengaruh 

negatif. Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik 

merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi 

dengan baik. Sinyal baik akan direspon dengan baik pula oleh pihak 

luar, karena respon pasar sangat tergantung pada sinyal 

fundamental yang dikeluarkan perusahaan.  
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Investor menginvestasikan modalnya jika menilai 

perusahaan mampu memberikan nilai tambah atas modal yang 

diinvestasikan lebih besar dibandingkan jika menginvestasikan di 

tempat lain. Untuk itu, perhatian investor diarahkan pada 

kemampuan laba perusahaan yang tercermin dari laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan. Hubungan baik akan terus 

berlanjut jika pemilik ataupun investor puas dengan kinerja 

manajemen, dan penerima signal juga menafsirkan sinyal 

perusahaan sebagai signal yang positif.  

Investor tertarik terhadap suatu perusahaan dapat terjadi 

karena informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan 

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek 

yang baik di masa yang akan datang. Fenomena laporan keuangan 

yang dipublikasikan menunjukkan peran dari signaling theory. 

Signaling theory didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang 

diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Signaling theory 

menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

informasi. Manajer perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan. 

Signaling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 
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dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Signaling Theory menyatakan bahwa apapun informasi yang terjadi 

dari kondisi saham suatu perusahaan adalah selalu memberi efek 

bagi keputusan investor sebagai pihak yang menerima sinyal 

tersebut. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan 

negatif sangat mempengaruhi kondisi pasar (Arsal, 2021). 

Kualitas informasi bertujuan untuk mengurangi asimetri 

informasi mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di 

masa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. Informasi 

yang berupa pemberian peringkat obligasi perusahaan yang 

dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan 

perusahaan tertentu dan menggambarkan kemungkinan yang 

terjadi terkait dengan utang yang dimiliki. Teori ini digunakan untuk 

menjelaskan keterkaitan antara variabel independen yaitu 

profitabilitas, dan likuiditas terhadap variabel dependen yaitu nilai 

perusahaan. Diharapkan dengan profitabilitas perusahaan yang 

baik dapat memberikan sinyal yang baik kepada investor.  

3. Laporan Keuangan 

Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan media 

informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan dan 

biasanya dilaporkan atau disajikan dalam bentuk laporan neraca 

dan laporan laba rugi pada saat tertentu atau waktu tertentu, dan 

pada akhirnya digunakan sebagai alat informasi dalam mengambil 
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kebijakan atau keputusan bagi para pemakai laporan keuangan 

sesuai dengan kepentingannya masing-masing. 

Setiap perusahaan harus menyusun laporan keuangan untuk 

memberikan informasi kepada pihak yang berkompeten mengenai 

posisi keuangan dari masing-masing akun dalam perusahaan untuk 

suatu periode tertentu. Disamping itu laporan keuangan juga 

memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dan 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi pemakai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan (financial statement) berbeda dengan pelaporan 

keuangan (financial reporting). 

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2015) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 

mengemukakan bahwa Laporan keuangan merupakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan 

(yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai 

laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain 

serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan. Di samping itu termasuk juga skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 
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misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga. 

Munawir (2014), mengemukakan bahwa laporan keuangan 

adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai 

alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

sesuatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sedangkan 

menurut Fahmi (2012), laporan keuangan adalah suatu informasi 

yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan 

dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran 

kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sementara menurut 

Sutrisno (2012), laporan keuangan merupakan kesimpulan final dari 

perhitungan akuntansi yang meliputi neraca dan laporan laba-rugi. 

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan data kepada 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan memiliki hak untuk 

mengetahui informasi data keuangan. Dengan informasi keuangan 

yang diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan, 

mereka berwenang dalam pengambilan ketetapan yang berkaitan 

dengan keuangan perusahaan. 

Menurut Harahap (2013), laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun 

jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan 
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laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan 

posisi keuangan. Sedangkan menurut Martono dan Marjito (2013), 

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan ikhtisar 

mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat 

tertentu. Laporan keuangan secara garis besar dibedakaan menjadi 

4 macam, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, 

dan laporan laporan perubahan modal. Kasmir (2016), juga 

berpendapat bahwa laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau 

dalam suatu periode tertentu. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu 

proses akuntansi yang mempunyai fungsi sebagai media informasi 

dan komunikasi antara pihak internal dan pihak eksternal 

perusahaan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan 

data atau laporan dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang 

disajikan dalam laporan keuangan, dimana laporan keuangan 

tersebut mencakup dua daftar utama, yaitu neraca dan laba-rugi 

serta satu daftar tambahan yaitu laba ditahan. 

Tujuan laporan keuangan menurut Hans (2016), yaitu 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan 
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ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggung 

jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. 

Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk 

tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau 

menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. 

Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu 

pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah 

pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.  

Sementara menurut Hutauruk (2017), tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun 

untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 

pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan 

semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, 

dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

informasi keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk 
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mengetahui kinerja perusahaan yang akan digunakan untuk 

pengambilan keputusan oleh manajemen dimasa yang akan 

datang. 

4. Variabel Penelitian  

a. Likuiditas  

Menurut Riyanto (2010), likuiditas merupakan hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah lemampuan pada suatu 

perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban finansialnya yang 

harus secepatnya dilunasi. Sedangkan menurut Horne dan 

Wachowicz (2012), likuiditas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan 

kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek 

(aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek tersebut. Sementara likuiditas menurut Subramanyam 

(2012) merupakan  kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (jangka 

pendek). Sutrisno (2012) juga mengemukakan bahwa rasio 

likuiditas  adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang 

jangka pendeknya. 

Menurut Gultom, Agustina dan Wijaya (2013), Rasio 

likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 
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perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban jangka 

pendeknya secara tepat waktu. Perusahaan yang mempunyai 

tingkat likuiditas yang tinggi mengindikasikan kesempatan 

bertumbuh perusahaan cenderung tinggi. Semakin likuid 

perusahaan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan kreditur 

dalam memberikan dananya, sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan di mata kreditur maupun pada calon investor. 

Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2014), rasio likuiditas 

adalah kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan 

dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang 

lancarnya. 

Menurut Fahmi (2014), likuiditas merupakan suatu 

indikator mengenai kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Hal ini 

penting untuk diperhatikan, karena kegagalan dalam membayar 

kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. 

Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang baik sehingga 

akan menambah nilai perusahaan dan permintaan akan saham 

tentunya akan semakin meningkat. Sementara menurut Hani 

(2015), likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan 
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dalam memenuhi semua kewajiban keuangan yang dapat 

segera dicairkan atau yang telah jatuh tempo. 

Menurut Kasmir (2016), Rasio likuiditas adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-

utang jangka pendeknnya yang jatuh tempo atau rasio untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Maka 

dari itu, rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban pendeknya 

tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, 

dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban 

keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut 

mempunyai alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih besar 

daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. 

Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat segera memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan 

tersebut dalam keadaan illikuid. Tujuan dari rasio likuiditas 

adalah untuk melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. 

Hery (2017) menyatakan bahwa Rasio likuiditas adalah 

rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. 
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Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat 

dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan 

memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka 

pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut 

dikatakan sebagai perusahaan yang likuid. 

b. Profitabilitas  

Menurut Brigham & Houston (2011), Profitabilitas adalah 

hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen 

perusahaan, jadi profitabilitas perusahaan merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari 

akivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Profitabilitas 

merupakan sekelompok rasio yang menunjukan gabungan efek-

efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang pada hasil-

hasil operasi perusahaan Profitabilitas mempunyai arti penting 

bagi perusahaan karena merupakan salah satu dasar untuk 

penilaian kondisi suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas 

menggambarkan kinerja perusahaan yang dilihat dari 

kemampuan perusahaan menghasilkan profit. Kemampuan 

perusahaan memperoleh profit ini menunjukkan apakah 

perusahaan mempunyai prospek yang baik atau tidak dimasa 

yang akan datang. Profitabilitas menunjukkan kemampuan dari 
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modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk 

menghasilkan keuntungan bagi investor. Profitabilitas suatu 

perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara 

keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok 

perusahaan dengan kekayaan atau asset yang dimiliki untuk 

menghasilkan keuntungan perusahaan (operating asset). 

Profitabilitas menurut Husnan (2012) merupakan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham 

tertentu. Sedangkan menurut Sartono (2012), profitabilitas 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahan untuk 

menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, 

assets maupun laba bagi modal sendiri. Sementara menurut 

Kusuma dan Zainul (2013), Semakin tinggi profitabilitas 

(profitability), semakin tinggi pula nilai perusahaan. Semakin 

tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, akan 

menaikkan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan kenaikan 

harga saham perusahaan. 

Menurut Hanafi dan Halim (2014), profitabilitas adalah 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham 

tertentu. Sedangkan menurut Fahmi (2015), profitabilitas 

merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara 
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keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi. Sedangkan menurut Kasmir 

(2016), Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini 

dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen 

suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari 

penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi 

perusahaan.  

c. Kebijakan Deviden 

Sudana (2011) mengatakan kebijakan dividen adalah 

bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya 

berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini 

karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba yang ditahan. Sedangkan 

menurut Riyanto (2011), Kebijakan dividen adalah kebijakan 

yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan 

(earning) antara pengguna pendapatan untuk dibayarkan 

kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk 

digunakan dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut 

harus ditanam di dalam perusahaan.  
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Menurut Sutrisno (2012), kebijakan deviden adalah salah 

satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen untuk 

memutuskan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan 

selama satu periode akan dibagi semua atau sebagian untuk 

deviden dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba 

ditahan. Sementara Sartono (2012), Kebijakan dividen adalah 

suatu keputusan untuk menentukan apakah laba perusahaan 

akan dibagikan kepada investor sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi 

di masa mendatang. Kebijakan dividen penting karena 

pembayaran dividen akan mempengaruhi harga saham, dan 

apabila dividen tidak dibagikan bisa jadi pemegang saham 

mempersepsikan bahwa perusahaan tersebut kekurangan dana 

yang selanjutnya akan menyebabkan harga saham turun. 

Kemudian apabila dividen dibagikan kepada pemegang saham 

maka akan mengurangi besarnya dana internal yang dipakai 

untuk memperluas operasional perusahaan. Dampak lebih jauh 

adalah pertumbuhan perusahaan akan menurun. Agar 

kepentingan tersebut dapat terpenuhi secara optimal, kebijakan 

dividen perlu dianalisa dan diputuskan dengan lebih bijaksana. 

Menurut Mahmud (2014), kebijakan deviden adalah 

keputusan pihak manajemen untuk menentukan perlakuan 

terhadap earning after tax (EAT), apakah dibagikan sebagai 
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deviden atau diinvestasikan kembali dan/atau sebagian 

dibagikan sebagai deviden, sebagian lagi diinvestasikan kembali 

ke perusahaan. Sementara menurut Martono dan Harjito (2014) 

kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan 

guna pembiayaan invetasi di masa yang akan datang. Apabila 

perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, 

maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya 

mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. 

Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang 

diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan 

semakin besar. 

Menurut Halim (2015), kebijakan deviden adalah 

penentuan tentang berapa besarnya laba yang diperoleh dalam 

suatu periode akan dibagikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk deviden, dan akan ditahan diperusahaan dalam bentuk 

laba ditahan. Sedangkan Yusuf dan Muhammed (2015) 

mendefinisikan kebijakan dividen sebagai sebuah kebijakan 

yang menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

digunakan untuk membayar dividen atau untuk investasi kembali 

dalam aset operasi, sekuritas dan membeli obligasi sehingga 

dapat mendorong pertumbuhan perusahaan. Kebijakan deviden 
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sering dianggap sebagai signal bagi investor dalam menilai baik 

buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena kebijakan 

deviden dapat membawa pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kebijakan dividen yang diambil perusahaan harus menjadi 

kebijakan yang menguntungkan perusahaan dan investor 

karena akan berdampak pada nilai perusahaan Kebijakan 

dividen dikatakan optimal pada suatu perusahaan apabila dapat 

menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dengan 

pertumbuhan yang akan datang untuk memaksimalkan suatu 

kinerja perusahaan. 

 

d. Nilai Perusahaan 

Wiagustini (2010) mengatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan, 

semakin besar pula kemakmuran yang akan diterima oleh 

pemilik perusahaan. Berdirinya sebuah perusahaan memiliki 

tujuan diantaranya adalah untuk mencapai keuntungan 

maksimal, ingin memakmurkan pemilik atau pemegang saham 

dan memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada 

harga sahamnya. Sedangkan Margaretha (2011) mengatakan 

bahwa nilai perusahaan yang sudah go public merupakan nilai 

yang tercermin dalam harga pasar saham perusahaan, 
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sedangkan nilai perusahaan yang belum go public merupakan 

nilai yang akan terealisasi apabila perusahaan akan dijual.  

Menurut Ika dan Shidiq (2013) nilai perusahaan adalah 

nilai yang mencerminkan berapa harga yang bersedia dibayar 

oleh investor untuk suatu perusahaan. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi. Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, 

karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang 

merupakan tujuan utama perusahaan. Nilai perusahaan sangat 

penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat 

mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. 

Hemastuti (2014) mengatakan nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering 

dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi 

menjadi keinginan para pemilik perusahaan, karena dengan nilai 

perusahaan yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang 

saham juga tinggi. Sedangkan menurut Harmono (2014), nilai 

perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh 

harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran 

pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap 

kinerja perusahaan. Sementara Fahmi (2015), mengatakan 

bahwa nilai perusahaan merupakan rasio nilai pasar yaitu rasio 
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yang menggambarkan kondisi yang terjadi dipasar. Rasio ini 

mampu memberikan pemahaman bagi pihak manajemen 

perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan 

dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang. 

Menurut Sartono (2016), nilai perusahaan merupakan 

tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat 

ditempuh dengan memaksimalkan nilai sekarang atau  present 

value semua keuntungan pemegang saham akan meningkat 

apabila harga saham yang dimiliki meningkat. sedangkan 

Septiyuliana (2016) mengatakan bahwa nilai perusahaan sering 

dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan 

perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting 

artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan 

nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama 

perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah 

prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena 

dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan 

para pemilik juga akan meningkat. 

B. Kajian Penelitan yang Relevan 
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Tinjauan empiris adalah upaya peneliti untuk mencari 

perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru 

untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu 

penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan 

orsinalitas dari penelitian. 

 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 

No Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 

 

 

Pengukuran 

 

Hasil Penelitian 

1 Likuiditas, 

Leverage, 

Profitabilitas 

Pengaruhnya 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Indonesia melalui 

Kebijakan 

Deviden. 

 

(Ainun Jariah, 

2016) 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

pengaruh 

likuiditas, 

leverage, 

profitabilitas 

terhadap 

kebijakan dividen 

dan nilai 

perusahaan 

manufaktur di 

Indonesia. 

Likuiditas (Kasmir, 

2008:130): 

             

 

        
      
       

           

      

Leverage Fahmi 

(2014:75)  

    

 

      
           

      
         

    
      

 

 

Profitabilitas (Sartono 

(2011:122): 

    
   

         
    

      

 

 

Nilai Perusahaan 

(Mohammad Usman, 

2001): 

Hasil menunjukkan 

bahwa likuiditas, 

leverage, profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, melalui 

Variabel kebijakan 

dividen menunjukkan 

pengaruh 

penyempitan artinya 

nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh 

kebijakan dividen tidak 

signifikan. Secara 

parsial tidak semua 

variabel berpengaruh 

signifikan, hanya 

variabel likuiditas dan 

leverage memiliki 

koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,574 dengan 

signifikansi 0,025 yang 

berarti terbukti kuat 

korelasi dengan 

kriteria. Sedangkan 
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Kebijakan Deviden 

(Robert D. 

Retherford, 1993): 

    
   

   
      

 

nilai koefisien 

determinasi (R 

square) adalah 32,9% 

yaitu Variabel 

likuiditas, leverage, 

profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

2 Pengaruh 

Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

dengan 

Kebijakan 

Deviden sebagai 

Variabel 

Intervening. 

 

(Dwi Atmikasari, 

Iin Indarti, dan 

Elma Muncar 

Aditya, 2020) 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

profitabilitas 

terhadap nilai 

perusahaan 

melalui 

kebijakan dividen 

sebagai variabel 

intervening 

Profitabilitas 

(Harahap, 2004:52 ): 

   

 
           

          
      

 

Kebijakan deviden 

(Arindita, 2015): 

    
   

   
 

 

Nilai Perusahaan 

(Gapenski, 1999): 

    
   

   
      

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Profitabilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap dividen 

kebijakan Kebijakan 

dividen berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan melalui 

dividen policy sebagai 

variabel intervening. 

Hasil koefisien 

determinasi aku s 

0,500%. Artinya 

profitabilitas dan 

kebijakan dividen 

berpengaruh besar 

terhadap nilai 

perusahaan us 50%. 

Sedangkan sisanya 

50% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar 
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variabel tersebut 

belajar. 

3 Pengaruh 

Likuiditas, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

(Studi pada 

Perusahaan 

Logam dan 

Sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia). 

 

(Selin Lumoly, Sri 

Murni, dan 

Victoria N. Untu, 

2018) 

Untuk menguji 

pengaruh 

likuiditas, ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan 

logam dan 

sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa 

Efek 

Nilai Perusahaan 

Sawir (2000:22): 

   

 

     
     
     
    

      

 

Likuiditas (Fahmi, 

2014, 121): 

          

 

       
      
     

         
      

      

 

Profitabilitas 

(Harahap, 2004:52 ): 

   

 
           

          
      

 

Hasil penelitian 

menunjukan secara 

persial variabel 

likuiditas (CR) dan 

ukuran perusahaan 

(Size) tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

(PBV) pada 

perusahaan logam 

dan sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 

2013-2017. 

Sedangkan variabel 

profitabilitas (ROE) 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

(PBV) pada 

perusahaan logam 

dan sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 

2013-2017. Dan 

secara simultan 

Likuiditas (CR) ukuran 

perusahaan (Size) dan 

profitabilitas (ROE) 

memiliki pengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan (PBV) 

pada perusahaan 

logam dan sejenisnya 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2013-2017. 

Perusahaan 

sebaiknya menjaga 

ROE dan 

memperhatikan 

ukuran perusahaan 

dan CR untuk dapat 

meningkatkan nilai 

perusahaan. 

4 Pengaruh 

Likuiditas, 

Untuk 

mengetahui 

Likuiditas Fahmi 

(2016:84): 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 



 
 

 

56 
 

Leverage dan 

Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan pada 

Perusahaan 

Telekomunikasi 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2012-2014. 

 

(Raja Wulandari 

Putri dan Catur 

Fatchu 

Ukhriyawati, 

2016) 

pengaruh secara 

parsial dan 

simultan antara 

likuiditas, 

laverage, dan 

profitabilitas 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2012-

2014. 

   

      
      
      
      

      

 

Leverage Fahmi 

(2014:75)  

    

 

      
           

      
         

    
      

 

 

 

Profitabilitas Fahmi 

(2016:84):  

   

 
   

           
      

 

Nilai perusahaan 

Fahmi (2014):  

   

 
   

       
     
       

      

 

Harahap (2011): 

   

 

     
     
    

      

 

Tangkilisan (2003): 

   

 

     
       

 
     

        
     
      

       

      

 

(Tryfino, 2009): 

    
   

   
      

variabel likuiditas 

memiliki nilai t sebesar 

-1127 dan nilai t tabel 

sebesar 1.721, (-1127 

<1,721) dan nilai 

signifikan sebesar 

0275, (0275> 0,05), 

artinya likuiditas 

berpengaruh negatif 

terhadap nilai 

perusahaan dan 

secara parsial 

likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. Leverage 

variabel berdasarkan 

nilai t sebesar 2,086 

dan nilai t tabel 

sebesar 1,721, 

(2,086> 1,721) dan 

nilai signifikan 0,052 

(0,052> 0,05), artinya 

leverage berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan dan 

secara parsial 

leverage tidak 

signifikan berpengaruh 

pada nilai perusahaan. 

Variabel profitabilitas 

dengan t hitung 

sebesar 3,779 dan 

nilai t tabel sebesar 

1.721, (3.779> 1.721) 

dan nilai signifikan 

sebesar 0.001, (0.001 

<0.05), artinya 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas 

nilai perusahaan dan 

profitabilitas secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

perusahaan. Nilai F 

hitung sebesar 5956 

sedangkan nilai F 
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tabel sebesar 3,555, 

(5,956> 3,555) dengan 

probabilitas sebesar 

0,006 di bawah 0,05 

(0,006 <0,05), dengan 

demikian secara 

simultan (bersama-

sama) likuiditas, 

leverage dan 

profitabilitas signifikan 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

5 Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

melalui Kebijakan 

Dividen. 

 

(Ni Komang Budi 

Astuti dan I Putu 

Yadnya, 2019) 

Untuk 

menganalisis 

pengaruh 

profitabilitas, 

likuiditas dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap nilai 

perusahaan 

melalui kebijakan 

dividen sebagai 

pemediasi pada 

perusahaan 

manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia yang 

secara berturut-

turut 

membagikan 

dividen pada 

periode 2013 

sampai dengan 

2017. 

Nilai Perusahaan 

Fahmi (2016:84): 

   

 

     
     

          
      

 

Kebijakan Deviden 

Fahmi (2016:84): 

   

 

       
         
       
         

      

 

Likuiditas Fahmi 

(2016:84): 

   

      
      
      
      

      

 

Profitabilitas Fahmi 

(2016:84):  

   

 
   

           
      

Hasil analisis 

menemukan bahwa 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen, 

sedangkan likuiditas 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan. Pada model 

kedua,hasil 

menunjukkan 

profitabilitas dan 

kebijakan dividen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

sedangkan likuiditas 

dan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. Sesuai 

dengan hasil uji Sobel, 

ditemukan bahwa 

kebijakan dividen 

mampu memediasi 

pengaruh dari 

profitablitas terhadap 

nilai perusahaan, 

namun tidak mampu 

memediasi pengaruh 

likuiditas dan ukuran 

perusahaan terhadap 

nilai perusahaan. 
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6 Pengaruh 

Profitabilitas Dan 

Tingkat Likuiditas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Dengan 

Kebijakan 

Deviden Sebagai 

Variabel 

Intervening (Studi 

Kasus Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2013 – 

2017) 

 

(Riski Lukita Sari 

dan Marsiska 

Ariesta, 2019) 

Untuk 

menganalisis dan 

membuktikan 

secara empiris 

pengaruh 

profitabilitas dan 

tingkat likuiditas 

terhadap nilai 

perusahaan 

dengan kebijakan 

dividen sebagai 

variabel 

intervening. 

Profitabilitas (Sartono 

(2011:122): 

    
   

         
    

      

 

 

Likuiditas (Kasmir, 

2017:130): 

             

 

       
      
       

           

      

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

analisis profitabilitas 

berpengaruh positif 

signifikan secara 

statistik terhadap 

kebijakan nilai 

perusahaan. 

Sedangkan variabel 

likuiditas berpengaruh 

positif signifikan 

secara statistik 

terhadap nilai 

perusahaan dan 

kebijakan dividen 

secara statistik tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

7 Pengaruh 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Solvabilitas, dan 

Aktivitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di 

Indeks 

Kompas100 

Periode 2012-

2016. 

 

(Faldy G. 

Lumentut dan 

Marjam 

Mangantar, 2019) 

 

 

Untuk 

mengetahui 

adanya pengaruh 

likuiditas, 

profitabilitas, 

solvabilitas, dan 

aktivitas terhadap 

nilai perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di 

Indeks 

Kompas100 

periode 2012-

2016. 

Likuiditas (Kasmir, 

2017): 

 

              
      
       

           
      

 

Profitabilitas Fahmi 

(2016:84):  

   

 
   

           
      

 

Solvabilitas Fahmi 

(2014:75)  

    

 

      
           

      
         

    
      

 

 

Aktivitas Kasmir 

(2017) : 

                      

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

secara parsial 

likuiditas dan 

profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

manufaktur 

sedangkan solvabilitas 

dan aktivitas secara 

parsial berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Indeks 

Kompas100 periode 

2012-2016. Secara 

simultan rasio 

likuiditas, profitabilitas, 

solvabilitas dan 

aktivitas berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

manufaktur. Bagi 

investor yang ingin 

melakukan investasi 

sebaiknya terlebih 
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Nilai Perusahaan 

Fahmi (2016:84): 

   

 

     
     

          
      

 

dulu mencari informasi 

yang telah 

dipublikasikan oleh 

perusahaan terkait 

kinerja keuangan 

perusahaan dari tahun 

ke tahun sehingga 

dapat diperoleh 

keyakinan bahwa 

perusahaan tersebut 

layak sebagai tempat 

untuk berinvestasi. 

8 Pengaruh  

Profitabilitas dan 

Likuiditas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

dengan Struktur 

Modal sebagai 

Variabel 

Intervening (Studi 

pada Perusahaan 

Transportasi Laut 

Di Bursa Efek 

Indonesia) 

 

(Ilham Thaib, 

2017) 

Untuk 

menganalisis 

pengaruh 

profitabilitas dan 

likuiditas 

terhadap nilai 

perusahaan, 

melalui struktur 

modal. 

Profitabilitas Fahmi 

(2016:84):  

   

 
   

           
      

 

Likuiditas Fahmi 

(2016:84): 

   

      
      
      
      

      

 

 

 

 

 

Nilai Perusahaan 

Fahmi (2016:84): 

   

 

     
     

          
      

 

Struktur Modal 

(Leverage) Fahmi 

(2014:75)  

    

 

      
           

      
         

    
      

 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
profitabilitas 
berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan  
terhadap  Nilai 
Perusahaan dengan 
nilai signifikansi yang 
diisyaratkan yaitu 
0.077> 0,05.  
Likuiditas berpengaruh  
negaitif dan tidak 
signifikan  terhadap  
nilai perusahaan 
dengan nilai 
signifikansi yang 
diisyaratkan yaitu 
0.250 > 0,05. 
Struktur Modal   
berpengaruh  Positif 
dan tidak signifikan   
terhadap  nilai 
perusahaan  dengan 
nilai signifikansi yang 
diisyaratkan yaitu 
0.313> 0,05. 
Profitabilitas 
berpengaruh  positif  
dan siginifikan 
terhadap stuktur 
modal dengan nilai 
signifikansi yang 
diisyaratkan yaitu 
0.001 < 0,05. 
Likuiditas  
berpengaruh  positif 
dan tidak signifikan 
terhadap struktur 
modal dengan nilai 
signifikansi yang 
diisyaratkan yaitu 
0.779> 0,05. 
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Profitabilitas 
mempunyai pengaruh 
secara langsung yang 
tidak signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan namun 
saat dimediasi oleh 
struktur modal 
mempunyai pengaruh 
yang signifikan 
terhadap nlai 
perusahaan. 
Likuiditas mempunyai 
pengaruh secara 
langsung yang tidak 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan dan 
saat dimediasi oleh 
Struktur Modal 
mempunyai pengaruh 
yang tidak signifikan 
terhadap Nilai 
Perusahaan. 
Profitabilitas, likuiditas, 
dan struktur modal 
tidak berpengaruh 
secara simultan 
terhadap nilai 
perusahaan. 
Profitabilitas dan 
likuiditas tidak 
berpengaruh secara 
simultan terhadap 
struktur modal. 

9 Pengaruh 

Kebijakan 

Dividen, 

Likuiditas, 

Profitabilitas dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

(AA Ngurah 

Dharma Adi 

Putra dan Putu 

Vivi Lestari, 

2016) 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

kebijakan 

deviden, 

likuiditas, 

profitabilitas, dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Kebijakan deviden 

(Oktavia, 2013): 

                     

 
       

           
 

 

Likuiditas (Kasmir, 

2017): 

 

              
      
       

           
      

 

Profitabilitas Fahmi 

(2016:84):  

   

 
   

           
      

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
Kebijakan dividen 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap nilai  
perusahaan.  Apabila 
kebijakan dividen 
meningkat maka nilai 
perusahaan juga  
meningkat. Hal ini 
membuktikan bahwa 
perusahaan yang 
membagikan  
dividen kepada 
pemegang saham 
akan menarik minat 
investor untuk  
melakukan investasi.  
Likuiditas berpengaruh 
positif dan signifikan 
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Rudangga dan 

Sudiarta (2016): 

Ukuran Perusahaan 

= Log Tota Aktiva 

 

Nilai Perusahaan 

Fahmi (2016:84): 

   

 

     
     

          
      

 

terhadap nilai 
perusahaan.  
Apabila likuiditas 
meningkat maka nilai 
perusahaan juga 
meningkat. Hal ini  
membuktikan investor 
akan tertarik pada 
perusahaan yang 
tingkat likuiditas  
yang baik.  
Profitabilitas 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan.  
Apabila profitabilitas 
meningkat maka nilai 
perusahaan juga 
meningkat. Hal  
ini membuktikan 
bahwa investor tertarik 
pada perusahaan 
yang memiliki  
profitabilitas yang 
baik. 
Ukuran perusahaan 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap nilai  
perusahaan. Apabila 
ukuran perusahaan 
meningkat maka nilai 
perusahaan  
juga meningkat. Hal ini 
membuktikan 
perusahaan perlu 
meningkatkan ukuran 
perusahaan agar 
perusahaan terlihat 
terus berkembang dan 
memiliki kinerja  
yang baik. 

10 Analisis Sektoral 
Faktor-faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Dividen 
Kebijakan: Kasus 

Pasar Keuangan 

Berkembang. 

 

(Geetanjali Pinto 

dan Shailesh 

untuk 
mengetahui 
apakah dividen 
suatu 
perusahaan 
dipengaruhi oleh 
sektor tersebut 
yang mana 
miliknya. 

Kebijakan deveiden 

Geetanjali Pinto dan 

Shailesh Rastog.i 

(2019): 

          

       
   

  
 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
ukuran, profitabilitas, 
dan interest coverage 
ratios memiliki 
hubungan positif yang 
signifikan dengan 
kebijakan dividen. 
Selanjutnya, bisnis 
risiko dan hutang 
menunjukkan 
hubungan negatif 
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Rastog, 2019) yang signifikan 
dengan dividen. 
Temuan tentang 
profitabilitas 
mendukung hipotesis 
arus kas bebas untuk 
India. Namun, kami 
juga menemukan 
bahwa perusahaan 
India lebih suka untuk 
mengikuti kebijakan 
dividen yang stabil. 
Akibatnya, bahkan 
perusahaan dengan 
peluang pertumbuhan  
yang lebih tinggi dan 
arus kas yang lebih 
rendah terus 
membayar dividen. 
Kami juga 
menemukan bukti 
bahwa kebijakan 
dividen bervariasi 
secara signifikan di 
seluruh sektor industri 
di India. Hasil 
penelitian ini dapat 
digunakan secara 
finansial manajer dan 
pembuat kebijakan  
untuk membuat 
keputusan dividen 
yang tepat. Mereka 
juga bisa membantu 
investor membuat 
keputusan pemilihan 
portofolio berdasarkan 
perilaku pembayaran 
dividen sektoral. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap 

suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka 

berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada rumusan masalah dan 

hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran ini 
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merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. 

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

D. Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis merupakan jawaban atau 

dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih 

sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik 

yang terkumpul. dan akan diuji kebenarannya dengan data yang 

dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan 

kerangka konsep yang dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan 

penulis adalah: 

1. Pengaruh likuiditas terhadap kebijakan deviden. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Tanuatmodjo, dan 

Mayasari (2016) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh 

terhadap kebijakan deviden. Sementara Sari dan Sudjarni (2018) 

juga menemukan bahwa Likuiditas berpengaruh secara signifikan 

terhadap kebijakan deviden. 

Likuiditas 

X1 

 

Profitabilitas 

X2 

Kebijakan Deviden 

Y1 

Nilai Perusahaan 

Y2 
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Dari hasil penelitian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

  deviden. 

2. Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan deviden. 

Penelitian yang dilakukan oleh Silaban dan Purnawati (2016) 

mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

kebijakan deviden dan penelitian Ginting (2018) juga mengatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan deviden.  

Dari hasil penelitian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

  kebijakan  deviden. 

3. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhli (2015) menemukan 

bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

dan penelitian Dewi dan Sujana (2019) menemukan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Dari hasil penelitian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

  perusahaan. 
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4. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Ukhriyawa (2016) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaa dan penelitian Selin, Murni, dan Victoria (2018) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Dari hasil penelitian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

  perusahaan. 

5. Pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Senata (2016) menunjukkan 

bahwa kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dan penelitian Putra dan Lestari (2016) juga menunjukkan bahwa 

kebijakan deviden berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Dari hasil penelitian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H5 : Kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap 

  nilai perusahaan. 
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6. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan 

deviden. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jariah (2016) menemukan 

bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 

kebijakan deviden. dan penelitian Setyawan (2019) menemukan 

bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

melalui kebijakan deviden.  

Dari hasil penelitian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H6 : Likuiditas berpengaruh tidak langsung terhadap nilai 

  perusahaan melalui Kebijakan deviden.  

7. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan 

deviden. 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Yadnya (2019) 

menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden dan penelitian 

Atmikasari, Elma, dan Aditya (2020) menemukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan melalui kebijakan deviden.  

Dari hasil penelitian diatas, maka ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H7 : Profitabilitas berpengaruh tidak langsung terhadap nilai 

  perusahaan melalui kebijakan  deviden. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi linier 

berganda dan bantuan aplikasi Amos 21.0. dan SPSS dalam 

pengolahan data. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). 

Sedangkan regresi linier berganda adalah hubungan secara linier 

antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui Galeri 

Investasi Universitas Muhammadiyah Makassar pada perusahaan 

berbasis syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index, dengan 

periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2016-2020. 

Sedangkan waktu penelitian dilakukan berdasarkan lamanya penelitian 

dilakukan hingga perampungan hasil penelitian yang membutuhkan 

waktu dua bulan. 



 
 

 

68 
 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan kata 

lain populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri 

atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuh, peristiwa, gejala, 

ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang masuk dalam 

daftar Jakarta Islamic Index (JII) periode tahun 2016-2020. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sehingga sampel 

merupakan bagian dari populasi yang ada, dan untuk pengambilan 

sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh 

pertimbangan-pertimbangan yang ada. 

Dalam penentuan sampel menggunakan metode purposive 

sample karena tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama 

bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sample, dimana dalam 

penelitian ini penulis hanya mengambil sampel yang sesuai dengan 



 
 

 

69 
 

kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria sampel dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Perusahaan yang masuk daftar Jakarta Islamic Index (JII) 

periode tahun 2016-2020. 

2. Rutin membagikan deviden setiap tahun dari tahun 2016-2020. 

Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1.  Daftar  saham  yang  masuk  dalam  Perhitungan  Jakarta 

Islamic Index (JII) dan menjadi Sampel Penelitian 

Periode 2016 s.d. 2020 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap 2016-2020 

2 AKRA AKR Corporation Tbk. Tetap 2016-2020 

3 ASII Astra International Tbk. Tetap 2016-2020 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap 2016-2020 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap 2016-2020 

6 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap 2016-2020 

7 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Tetap 2016-2020 

8 UNTR United Tractors Tbk. Tetap 2016-2020 

9 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap 2016-2020 

10 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap 2016-2020 

Sumber: www.idx.co.id (Data diolah)  

Ke-10 perusahaan diatas dijadikan sampel karena telah 

memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel. yaitu termasuk 

klasifikasi Jakarta Islamic Index mulai tahun 2016-2020 dan rutin 

membagikan deviden setiap tahunnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari hasil pencatatan 

laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2016-2020. Sumber data 

diambil dari data yang susah ada sebelumnya (data sekunder) berupa 

laporan keuangan perusahaan serta data pendukung berupa teori dan 
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jurnal penelitian (penelitian terdahulu). Data sekunder merupakan data 

yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, 

literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.  

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang 

diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara 

praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang 

diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

terikat dan variabel bebas. 

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Variabel  Definisi Pengukuran 

Variabel independen a. Likuiditas 

Menurut Kasmir 

(2016), likuiditas adalah 

rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan 

dalam membayar utang-

utang jangka pendeknnya 

yang jatuh tempo atau 

rasio untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan 

dalam membiayai dan 

memenuhi kewajiban 

pada saat ditagih. 

Kasmir (2016): 

             

 
              

             
      

b. Profitabilitas 

Menurut Hery 

(2015), profitabilitas 

adalah rasio yang 

menggambarkan 

kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba 

melalui semua 

kemampuan dan sumber 

daya yang dimilikinya, 

yaitu yang berasal dari 

kegiatan penjualan, 

penggunaan aset, 

Brigham dan Houston 

(2017): 
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maupun penggunaan 

modal. 

Variabel mediasi Kebijakan Deviden 
Menurut Martono dan 

Harjito (2014) kebijakan 

dividen merupakan 

keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang 

saham sebagai dividen atau 

akan ditahan dalam bentuk 

laba ditahan guna 

pembiayaan invetasi di masa 

yang akan datang. 

Geetanjali Pinto dan 

Shailesh Rastogi (2019):

  

                
   

  
 

 

Variabel dependen Nilai Perusahaan 

Menurut Hemastuti 

(2014), nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor 

terhadap perusahaan yang 

sering dikaitkan dengan 

harga saham. Nilai 

perusahaan yang tinggi 

menjadi keinginan para 

pemilik perusahaan karena 

nilai perusahaan yang tinggi 

menunjukkan kemakmuran 

pemegang saham yang juga 

tinggi. 

Sudana (2011): 

   

 
                 

                
 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis 

regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji adanya 

variabel mediasi antara variabel independen dan variabel dependen 

,Ghozali (2011). Analisis ini dilakukan dengan dua tahap atau Two 

Stage Least Square (2SLS) yang terdiri dari 2 model. 

1. Uji Model (Goodness Of Fit) 

Uji kelayakaan model digunakan untuk menilai ketepatan 

fungsi regresi sample dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik 
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dapat diukur dengan nilai koefisien determinasi dan nilai statistik. 

Perhitungan statistik disebut signifikan apabila secara statistik nilai 

uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho 

ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila uji statistiknya 

berada dalam Ho diterima, Ghozali (2011). 

2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Selain uji model dan uji normalitas, penelitian ini juga 

menggunakan analisis jalur (path analysis). Menurut Sani dan 

Maharani (2013), analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola 

hubungan diantara variabel, model ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Menurut Kline (2011), tahapan 

dalam menggunakan path analysis adalah sebagai berikut: 

a. Model Specification 

Langkah pertama adalah membangun model atau path 

diagram sesuai dengan kerangka konseptual yang dibuat. Model 

tersebut berisi variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

b. Model Identification 

Setelah membuat path model, langkah selanjutnya 

adalah identifikasi model. Suatu model dapat dikatakan 

identified apabila nilai degree of freedom-nya sama atau lebih 

besar dari nol (Lo Choi Tung, 2011). 
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c. Model Estimation 

Langkah ketiga yaitu uji kecocokan model (goodness of 

fit). Uji kecocokan model ini berfungsi untuk menguji kecocokan 

antara data dengan model yang dibuat. 

d. Model Modification 

Langkah keempat adalah modifikasi model. Langkah ini 

dilakukan hanya apabila model yang dibuat tidak lolos 

dari goodness of fit. 

e. Reporting The Results 

Setelah model diterima, langkah terakhir adalah 

pemaparan hasil analisis data, baik itu pengaruh langsung 

maupun pengaruh tidak langsung antar variabel di dalam model. 

f. Diagram jalur dan persamaan struktural 

Dalam analisis jalur, sebelum peneliti melakukan analisis 

suatu penelitian, terlebih dahulu peneliti membuat diagram jalur 

yang digunakan untuk mempresentasikan permasalahan dalam 

bentuk gambar dan menentukan persamaan struktural yang 

menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur 

tersebut. Diagram jalur dapat digunakan untuk menghitung 

pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen 

terhadap suatu variabel dependen. Pengaruh-pengaruh itu 

tercermin dalam apa yang disebut dengan koefisien jalur, 
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dimana secara matematik analisis jalur mengikuti mode 

struktural (Noor, 2014). 

1) Diagram jalur 

Model diagram jalur dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Jalur  

2) Persamaan struktural 

Dalam perhitungan Path Analysis digunakan rumus 

(Noor, 2014) sebagai berikut: 

Substruktural 1 

Y = ρYX1 + ρYX2 + 𝜀1  

Keterangan: 

Y = Kebijakan deviden 

Ρ = Koefisien regresi 

X1 = Likuiditas 

X2 = Profitabilitas 

𝜀1 = Error 

 

X2 

Y1 Y2 

X1 

ρZY 

ρZYX1 

ρZYX2 
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Substruktural 2 

Z = ρZX1 + ρZX2 + ρZY + 𝜀2  

Keterangan: 

Z = Nilai perusahaan 

Ρ = Koefisien regresi 

X1 = Likuiditas 

X2 = Profitabilitas 

𝜀2 = Error 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Adaro Energy Tbk. 

PT. Adaro Indonesia didirikan pada tahun 1982, merupakan 

salah satu kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang berfokus 

pada penambangan batu bara di Indonesia dan secara komersial 

mulai beroperasi pada bulan Juli 2005. PT. Adaro Energy dan 

beberapa anak perusahaannya bergerak dalam bidang 

pertambangan, perdagangan, dan logistik batubara, jasa kontraktor 

penambangan, infrastruktur, serta kegiatan pembangkit tenaga 

listrik (PLTB) dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 43,91% 

dan total asset sebesar Rp 91.042.930.417.300,00 per 31 

Desember 2020 yang tercatat pada laporan tahunan. 

2. AKR Corporindo Tbk. 

PT. AKR Corporindo Tbk didirikan di Surabaya pada tanggal 

28 Nopember 1977 dengan nama PT. Aneka Kimia Raya sebagai 

usaha perdagangan bahan kimia dasar yang kemudian 

berkembang menjadi salah satu distributor swasta terbesar untuk 

bahan kimia dasar, bahan bakar minyak (BBM), logistik, dan solusi 

rantai pasokan di Indonesia. PT. AKR Corporindo memulai kegiatan 



 
 

 

77 
 

usaha komersialnya pada bulan Juni 1978 . Induk usaha dan induk 

usaha terakhir PT. AKR Corporindo Tbk adalah PT Arthakencana 

Rayatama, yang merupakan bagian dari kelompok usaha yang 

dimiliki oleh keluarga Soegiarto dan Haryanto Adikoesoemo dengan 

kepelikan saham sebesar 59,60% dan total asset sebesar Rp 

18.357.361.617.000 per 31 Desember 2020 yang tercatat pada 

laporan tahunan perusahaan. 

3. Astra Internasinal Tbk. 

PT. Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 

1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan 

nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, telah dilakukan 

perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka 

penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat 

yang dilanjutkan dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa 

Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII. Sesuai anggaran 

dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh 

Perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, 

pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan 

konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan 

bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi 

dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha, terdiri dari otomotif, 

jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi & energy, 

agribisnis, infrastruktur dan logistic,teknologi informasi, dan property 
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dengan Jardine Cycle & Carriage Limited sebagai pemegang 

saham terbesar yaitu 50,11% dan total asset sebesar Rp 

338.203.000.000.000 per 31 Desember 2020 yang tercatat pada 

laporan tahunan perusahaan. 

4. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) didirikan 02 

September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 

1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha 

Divisi Mi Instan dan Divisi Penyedap Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

ICBP terdiri dari, antara lain, produksi mi dan bumbu penyedap, 

produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi dan 

makanan khusus, kemasan, perdagangan, transportasi, 

pergudangan dan pendinginan, jasa manajemen serta penelitian 

dan pengembangan. Induk usaha dari Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk adalah INDF, dimana INDF memiliki 80,53% saham 

yang ditempatkan dan disetor penuh ICBP dengan total asset 

sebesar Rp 103.588.325.000.000  per 31 Desember 2020 yang 

tercatat pada laporan tahunan perusahaan, sedangkan induk usaha 

terakhir dari ICBP adalah First Pacific Company Limited (FP), Hong 

Kong. 

 

 

http://www.britama.com/index.php/tag/icbp/
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5. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) didirikan tanggal 14 

Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan 

memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

INDF terdiri dari mendirikan dan menjalankan industri makanan 

olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak 

goreng, penggilingan biji gandum dan tekstil pembuatan karung 

terigu. Saat ini, Perusahaan memiliki anak usaha yang juga tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk (ICBP) dan Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP). Induk usaha 

Indofood Sukses Makmur Tbk adalah CAB Holding Limited yang 

memiliki 50,07% saham INDF dan total asset sebesar Rp 

163.136.516.000.000 per 31 Desember 2020 yang tercatat pada 

laporan tahunan perusahaan, sedangkan induk usaha terakhir dari 

Indofood Sukses Makmur Tbk adalah First Pacific Company Limited 

(FP), Hong Kong. 

6. Kalbe Farma Tbk. 

Kalbe Farma Tbk (KLBF) didirikan tanggal 10 September 

1966, memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1966, dan 

memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia 

yakni Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT). Berdasarkan 

Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan KLBF meliputi 

http://www.britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-icbp/
http://www.britama.com/index.php/2012/09/sejarah-dan-profil-singkat-simp/
http://www.britama.com/index.php/tag/klbf/
http://www.britama.com/index.php/2012/11/sejarah-dan-profil-singkat-epmt/
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usaha dalam bidang farmasi, perdagangan dan perwakilan. Saat 

ini, KLBF terutama bergerak dalam bidang pengembangan, 

pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi, produk obat-obatan, 

nutrisi, suplemen, makanan dan minuman kesehatan hingga alat-

alat kesehatan termasuk pelayanan kesehatan primer. Pada 29 

September 2020, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) telah menjual 51% 

saham yang dimilikinya di pada PT Kalbe Milko Indonesia (KAMI), 

saham itu kemudian diserap oleh PT Sanghiang Perkasa (SHP). 

Dengan adanya transaksi ini, maka ada perubahan susunan 

pemegang saham di KAMI. KLBF menjadi tidak tercatat sebagai 

pemilik saham dan SHP tercatat memiliki 51% saham di KAMI atau 

setara 44.880 saham yang nilainya  Rp 44,88 miliar. PT Kalbe 

Farma Tbk  memiliki total asset sebesar Rp 22.564.300.317.374 per 

31 Desember 2020 yang tercatat pada laporan tahunan 

perusahaan. 

7. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk didirikan di 

Jakarta pada tahun 1965 dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia pada 14 November 1995. PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. 

Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik 

https://pusatdata.kontan.co.id/quote/KLBF
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta
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Indonesia sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai 

oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New York Stock 

Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk tercatat juga memiliki total asset sebesar 

Rp 246.943.000.000.000 per 31 Desember 2020 yang tercatat pada 

laporan tahunan perusahaan. 

8. United Tractors Tbk. 

United Tractors Tbk didirikan sebagai distributor tunggal alat 

berat Komatsu Limited di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 . 

United Tractors menjadi distributor tunggal Komatsu dan Tadano 

pada tahun 1973, Bomag pada tahun 1974, UD Trucks pada tahun 

1984, dan Scania pada tahun 2004. United Tractors melaksanakan 

penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa 

Efek Surabaya pada 19 September 1989 menggunakan nama PT 

United Tractors Tbk (UNTR). PT United Tractors Tbk merupakan 

anak usaha dari PT Astra International Tbk dan pemegang saham 

mayoritas yakni 59,5%.. Jumah asset yang dimiliki oleh PT United 

Tractors Tbk yakni sebesar Rp 99.800.963.000.000 per 31 

Desember 2020 yang tercatat pada laporan tahunan perusahaan. 

9. Unilever Indonesia Tbk. 

PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 

1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. Pada tahun 1980 

https://id.wikipedia.org/wiki/1989
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berubah nama menjadi PT unilever Indonesia dan pada 1997 

menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. PT. Unilever Indonesia Tbk 

(UNVR) bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran dan 

distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, 

makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman 

berbasis teh dan jus buah. Saham pertama Unilever Indonesia 

dibuka untuk publik di Tahun 1981 dan sudah terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sejak Januari 1982. PT. Unilever Indonesia Tbk 

dengan pemegang saham mayortas yakni Unilever Indonesia 

Holding B.V. sebesar 85,00% dan total asset sebesar Rp 

20.534.632.000.000 yang tercatat pada laporan tahunan 

perusahaan. 

10. Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) didirikan tanggal 29 

Maret 1961 dengan nama Perusahaan Negara/PN "Widjaja Karja" 

dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.64, perusahaan bangunan 

bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap 

Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co. yang 

telah dikenakan nasionalisasi dilebur ke dalam PN Widjaja Karja. 

Kemudian tanggal 22 Juli 1971, PN. Widjaja Karja dinyatakan bubar 

dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan 

(PERSERO) dan pada tanggal 20 Desember 1972 Perusahaan ini 

http://www.britama.com/index.php/tag/wika/
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dinamakan PT Wijaya Karya. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 

(WIKA) bergerak di bidang industri konstruksi, industri manufaktur, 

industri konversi, persewaan, jasa agensi, investasi, agroindustri, 

energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, teknik, 

pengadaan, konstruksi, (area zona industri), peningkatan kapasitas 

layanan di bidang konstruksi, teknologi informasi untuk layanan 

teknik dan perencanaan, dengan menerapkan prinsip-prinsip 

perseroan terbatas. Pemegang saham terbesar dimiliki oleh 

Pemerintah Republik Indonesia yaitu 65,05% dan total asset 

sebesar Rp 68.109.185.213.000 per 31 Desember 2020 yang 

tercatat pada laporan tahunan perusahaan. 

B. Hasil Penelitian 

Dalam rangka menganalisis data penelitian, maka terlebih 

dahulu data keuangan yang terkumpul diolah menjadi rasio-rasio 

keuangan berupa likuiditas, profitabilitas, kebijakan deviden dan nilai 

perusahaan. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.1. Descriptive Statistics 

  Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 50 34.32 373.41 111.8482 84.75294 

ROE 50 1.94 145.09 26.5608 37.30032 

DP 50 .00 .29 .0420 .06227 

MBV 
50 3.80 3992805755.4

0 

532779029.875

0 

1130845158.1620

4 

Valid N 

(listwise) 

50     

Sumber: Output SPSS data sekunder (diolah) 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, untuk variabel 

likuiditas dengan menggunakan pendekatan current rasio nilai 

terendah sebesar 34.32 adalah PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 

2019 dengan aktiva lancar sebesar Rp 1.109.924 dan hutang lancar 

sebesar Rp 3.233.710. sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 373.41 

adalah PT. Kalbe Farma Tbk pada tahun 2018 dengan aktiva lancar 

sebesar Rp 10.648.288.386.726 dan hutang lancar sebesar Rp 

2.851.611.349.015 dengan nilai rata-rata sebesar 111.8482 dan 

standar deviasi sebesar 84.75294. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, untuk variabel 

profitabilitas dengan menggunakan pendekatan return on equity nilai 

terendah sebesar 1.94 adalah PT. Wijaya Karya Tbk pada tahun 2020 

dengan laba bersih sebesar Rp 322.342.513 dan total ekuitas sebesar 

Rp 16.657.425.071 sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 145.09 

adalah PT. Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 dengan laba 

bersih sebesar Rp 7.163.536 dan total ekuitas sebesar Rp 4.937.368 
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dengan nilai rata-rata sebesar 26.5608 dan standar deviasi sebesar 

37.30032. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, untuk variabel 

kebijakan deviden dengan menggunakan pendekatan devident policy 

nilai terendah sebesar 0.00 adalah PT. United Tractors Tbk pada tahun 

2020 dengan deviden sebesar Rp 637.800 dan total aset sebesar Rp 

99.800.963.000 sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 0.29 adalah 

PT. Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2018 dengan deviden sebesar 

Rp 5.913.250 dan total aset sebesar Rp 20.326.869 dengan nilai rata-

rata sebesar 0.0420 dan standar deviasi sebesar 0.06227. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, untuk variabel nilai 

perusahaan dengan menggunakan pendekatan market to book value 

nilai terendah sebesar 3.80 adalah PT. Kalbe Farma Tbk pada tahun 

2020 dengan harga pasar saham sebesar Rp 1.480 dan nilai buku 

saham senilai 389,8887367 sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 

3992805755.40 adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

pada tahun 2017 dengan harga pasar saham sebesar Rp 4.440 dan 

nilai buku saham senilai 0,000001112 dengan nilai rata-rata sebesar 

532779029.8750 dan standar deviasi sebesar 1130845158.16204. 

C. Analisis Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian dengan menggunakan path analisis 

dengan program AMOS 21.0 (Analysis of Moment Structure, Arbukle, 

1997). Kekuatan prediksi variabel observasi baik pada tingkat 
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kepribadianal maupun pada tingkat konstruk dilihat melalui critical ratio 

(CR). Apabila critical ratio  tersebut signifikan maka variabel tersebut 

akan dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikatnya.  

a. Evaluasi Kriteria Goodness-of-Fit.    

Evaluasi terhadap ketepatan model pada dasarnya telah 

dilakukan pada waktu model diestimasi oleh AMOS. Secara 

lengkap evaluasi terhadap model ini dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

b. Evaluasi atas Dipenuhinya Asumsi Normalitas dalam Data    

Normalitas univariat dan multivariat terhadap data yang 

digunakan dalam analisis ini, diuji dengan menggunakan AMOS 

21.0.  Ukuran kritis untuk menguji normalitas adalah c.r. yang di 

dalam perhitungannya dipengaruhi oleh ukuran sampel dan 

skewnessnya. Hasil analisis tentang Asessment of normality dapat 

dilihat pada ta bel berikut: 

Tabel 4.3. Asessment of normality 

Variable Min Max skew c.r. 

X2  7,982 30,070 ,892 2,575 

X1 4,867 14,739 -,091 -,261 

Y1 10,815 21,670 ,685 1,978 

Y2 10,446 20,498 ,725 2,093 

Multivariate  
    

Sumber: Lampiran 4 Uji Analisis Jalur 

Dengan merujuk nilai pada kolom c.r pada tabel diatas, maka 

jika pada kolom c.r terdapat skor yang lebih besar dari 2.58 atau  

lebih kecil dari -2.58 (normalitas distribusi pada alpha 1 persen) 
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terdapat bukti bahwa distribusi data tersebut tidak normal. 

Sebaliknya bila nilai c.r di bawah 2.58 atau lebih besar dari – 2.58 

maka data terdistribusi normal. Dengan menggunakan kriteria di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang 

berdistribusi normal.  

c. Evaluasi atas Multicollinearity dan Singularitas 

Dengan menggunakan software Amos 21.0, evaluasi atas 

Multicollinearity dan Singularitas dapat dideteksi dengan melihat 

nilai determinan dari matriks kovarians sampel.  

Tabel 4.4. Multicollinearity dan Singularitas 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 34,587 
   

X1 -12,967 11,302 
  

Y1 18,213 -7,666 9,962 
 

Y2 17,216 -7,080 9,374 8,857 

Sumber: Lampiran 4 Uji Analisis Jalur 

Condition number = 3563,411 
Eigenvalues 
58,792 5,578 ,321 ,016 
Determinant of sample covariance matrix = 1,736 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai determinan dari 

matriks kovarians sampel adalah 1.736. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan terdapat gejala multikolinearitas atau 

singularitas. Multikolinieritas  merupakan keadaan dimana terdapat 

korelasi yang sangat tinggi antara variable bebas dalam persamaan 

regresi. Menurut Gujarati (1999:157) multikolinieritas memiliki arti 

adanya korelasi yang tinggi (mendekati sempurna) diantara varibel 

bebas.berdasarkan hasil analisis terlihat adanya gejala 
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multikolinieritas pada variabel profitabiltas dan kebijakan deviden. 

Namun demikin data ini layak untuk digunakan. 

D. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini 

dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan menlalui 

pengujian koefisien jalur pada model. Dimana hasil analisis secara 

lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 

 

Gambar 4.1 Pengukuran  Model  Likuiditas, Profitabilitas, kebijakan 

Deviden dan Nilai Perusahaan. 

Hasil pengujian pada Tabel 4.2 merupakan pengujian hipotesis 

dengan melihat nilai p value, jika nilai p value  lebih kecil dari 0.05 

maka hubungan antara variabel signifikan. Hasil pengujian disajikan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5. Pengujian Hipotesis 

HIP 
Variabel 

Independen 
Variabel 

Dependen 
Standardize CR p-value Keterangan 

Direct Effect 

H1 Likuiditas Kebijakan deviden -0,139 -4,520 0,000 Signifikan 

H2 Profitabilitas Kebijakan deviden 0,890 29,036 0,000 Signifikan 

H3 Likuiditas Nilai Perusahaaan 0,018 1,369 0,171 Tdk signifikan 

H4 Profitabilitas Nilai Perusahaaan 0,091 2,090       0,049    Signifikan 

H5 
Kebijakan 
deviden Nilai Perusahaaan 0,921 18,013 0,000 Signifikan 

Indirect Effect 

H6 Likuiditas Nilai Perusahaaan Kebijakan deviden -0,128 0,000 Signifikan 

H7 Profitabilitas Nilai Perusahaaan Kebijakan deviden 0,820 0,000 Signifikan 

Sumber: Lampiran 4 Uji Analisis Jalur dan 5 Uji Sobel 

Dari keseluruhan model tujuh jalur yang dihipotesiskan, ada lima 

jalur yang signifikan dan dua jalur tidak signifikan. Adapun interpretasi 

dari tabel 4.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pengaruh likuiditas terhadap kebijakan deviden 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 1 yang menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

deviden. Hasil pengujian diperoleh koefisien jalur sebesar -0,139 

dengan nilai signifikansi  0,000 < 0.050. Berdasarkan hipótesis yang 

diajukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan deviden, 

maka H1 diterima.  

2. Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan deviden 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 2 yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 
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kebijakan deviden. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi 

sebesar 0,890 dengan nilai signifikansi  0,000 < 0.050. Berdasarkan 

hipótesis yang diajukan bahwa profiabilitas berpengaruh terhadap 

kebijakan deviden, maka H2 diterima. 

3. Pengaruh likuiditas terhadap Nilai perusahaan 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 3 yang menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,018 dengan nilai signifikansi  0,171 > 0.050. Berdasarkan 

hipótesis yang diajukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, maka H3 ditolak. 

4. Pengaruh profitabiltas terhadap Nilai perusahaan 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 4 yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,091 dengan nilai signifikansi  0,049 > 0.050. Berdasarkan 

hipótesis yang diajukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, maka H4 diterima. 

5. Pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Nilai perusahaan 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 5 yang menyatakan 

bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi 

sebesar 0,921 dengan nilai signifikansi  0,000 > 0.050. Berdasarkan 
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hipótesis yang diajukan bahwa kebijakan deviden berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, maka H5 diterima.  

6. Pengaruh likuiditas terhadap Nilai perusahaan melalui Kebijakan 

Deviden 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 6 yang menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan melalui kebijakan deviden. Hasil pengujian diperoleh 

koefisien regresi sebesar -0,128 dengan nilai signifikansi  0,000 < 

0.050. Berdasarkan hipótesis yang diajukan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden, 

maka H6 diterima. 

7. Pengaruh profitabiltas terhadap Nilai perusahaan melalui Kebijakan 

Deviden 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 7 yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan melalui kebijakan deviden. Hasil pengujian diperoleh 

koefisien regresi sebesar 0,820 dengan nilai signifikansi  0,000 < 

0.050. Berdasarkan hipótesis yang diajukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden, 

maka H7 diterima. 

Uji kelayakan model dalam Amos menggunakan  pengukuran 

GFI yang identik dengan koefisien determinasi dalam analisis regresi 

dengan menggunakan software SPSS. Nilai GFI sebesar 0,947 berarti 



 
 

 

92 
 

jodel yang di bangun menggambarkan fakta yang sebenarnya di 

tempat penelitian sebesar 94.7%, sementara sisanya sebesar 5.3 % 

merupakan keterbatasan data penelitian dalam mengungkap fakta dan 

error peneliti.  

E. Pembahasan 

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan 

dari pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan 

masalah penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan 

sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Deviden.  

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama 

dapat diamati dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.5. Dari 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan deviden. Hasil Ini berarti semakin 

tinggi likuiditas maka kebijakan deviden akan semakin menurun.  

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan 

membayarkan hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang 

diilikinya secara tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan deviden yang artinya likuiditas 

memberikan pengaruh negatif baik bagi perusahaan yang akan 

berdampak pada kebijakan deviden. Perusahaan yang tidak 

mampu menjaga likuiditasnya dengan baik akan mengurangi  
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kesempatan bagi perusahaan untuk membayar deviden karena 

perusahaan akan terbebani oleh hutan jangka pendeknya, sehingga 

perusahaan akan mengurangi pembagian deviden kepada 

pemegang saham dikarenakan laba yang diperoleh akan digunakan 

untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Hal ini akan 

mempengaruhi keputusan investasi dikarenakan informasi terkait 

kebijakan deviden yang dikeluarkan perusahaan menjadi salah satu 

bentuk penilaian investor terhadap suatu perusahaan sebelum 

menanamkan modalnya. Pernyataan ini sesuai dengan teori signal 

yang menyatakan bahwa apapun informasi yang terjadi dari kondisi 

suatu perusahaan adalah selalu memberi efek bagi keputusan 

investor sebagai pihak yang menerima sinyal tersebut. Tanggapan 

para investor terhadap sinyal positif dan negatif sangat 

mempengaruhi kondisi pasar (Arsal, 2021). 

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan rasio keuangan 

perusahaan menunjukkan bahwa likuiditas selama lima tahun 

mengalami fluktuasi, dimana dua tahun terakhir pengamatan 

mengalami penurunan sehingga hal ini akan mendorong terjadinya 

peningkatan jumlah deviden. 

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Astuti dan Yadnya 

(2019) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan deviden, artinya semakin tinggi 

likuiditas maka kebijakan deviden akan semakin menurun. 
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Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Attahiriah, 

Suherman, dan Sudarma (2020) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan deviden, 

artinya semakin tinggi likuiditas maka kebijakan deviden akan 

semakin menurun. 

Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Sari dan 

Sudjarni (2015) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen, artinya semakin tinggi 

likuiditas maka kemampuan perusahaan membayarkan deviden 

juga semakin meningkat. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Hidayat (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, artinya naik 

turunnya kebijakan deviden dipengaruhi oleh likuiditas perusahaan. 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Deviden 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis kedua 

dapat diamati dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.5. Dari 

Tabel tersebut menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan deviden. Hasil Ini berarti semakin 

tinggi profitabilitas maka kebijakan deviden akan semakin 

meningkat.  

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba. Berdasarkan hasil penelitian diatas yang 

menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 
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kebijakan deviden, artinya semakin tinggi laba yang diperoleh 

perusahaan maka akan semakin tinggi pula deviden yang bayarkan 

perusahaan. Tingginya jumlah deviden yang dibagikan oleh 

perusahaan akan menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut sekaligus juga akan 

memberikan sinyal positif kepada investor. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen 

untuk merealisasikan keinginan pemilik. Pernyataan ini sesuai 

dengan Signaling Theory yang menyatakan bahwa apapun 

informasi yang terjadi dari kondisi saham suatu perusahaan adalah 

selalu memberi efek bagi keputusan investor sebagai pihak yang 

menerima sinyal tersebut. Tanggapan para investor terhadap sinyal 

positif dan negatif sangat mempengaruhi kondisi pasar (Arsal, 

2021). 

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan rasio keuangan 

perusahaan menunjukkan bahwa profitabilitas selama lima tahun 

mengalami fluktuasi. Hal ini akan berdampak pada kebijakan 

deviden perusahaan, dimana semakin tinggi laba yang diperoleh 

perusahaan maka akan semakin tinggi pula jumlah deviden yang 

dibagikan perusahaan, sebaliknya rendahnya laba yang diperoleh 

perusahaan akan mendorong terjadinya penurunan jumlah deviden 

yang dibagikan perusahaan. 
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Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Pinto dan Rastog 

(2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan deviden, artinya semakin tinggi 

profitabilitas maka kebijakan deviden akan semakin meningkat. 

Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Puspitaningtyas, 

Prakoso, dan Masruroh (2019) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

deviden, artinya semakin besar profitabilitas maka akan 

meningkatkan kebijakan deviden perusahaan. 

Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Rais dan 

Santoso (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan deviden, artinya besar kecilnya 

profitabilitas tidak mempengaruhi kebijakan deviden perusahaan. 

penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian Arifin (2015) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan deviden, artinya kebijakan deviden yang 

dikeluarkan perusahaan tidak dipengaruhi oleh profitabilitas 

perusahaan. 

3. Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis ketiga 

dapat diamati dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.5. Dari 

Tabel tersebut menunjukkan likuiditas berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian 
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menunjukkan bahwa nilai p value lebih besar dari 0.050 sehingga 

hipotesis ditolak. Hasil Ini berarti likuiditas tidak mendorong 

peningkatan nilai perusahaan.  

Sesuai dengan hasil penelitian diatas yang menyatakan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

artinya tinggi rendahnya likuiditas sebuah perusahaan tidak 

mempengaruhi penilaian investor terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan rasio keuangan 

perusahaan menunjukkan bahwa likuiditas selama lima tahun 

terakhir mengalami peningkatan namun tidak mendorong dalam 

meningkatkan nilai perusahaan, hal ini dikarenakan penilaian 

investor terhadap sebuah perusahaan tidak dilihat dari likuiditas 

saja, namun bisa juga dari aspek lain yang dianggap cukup 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Lubis, Sinaga, 

dan Sasongko (2017) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

artinya likuiditas yang tinggi dapat menimbulkan resiko biaya modal 

yang rendah apabila dana-dana di perusahaan dapat digunakan 

dengan baik, sehingga investor akan melihat itu sebagai sinyal 

positif. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Lumoly, 

Murni, dan Untu (2018) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Perusahaan, 
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atinya tingginya kemampuan perusahaan membayar hutang jangka 

pendeknya tidak mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan.  

Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Mery 

(2017) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi likuiditas maka nilai perusahaan juga semakin tinggi 

dan semakin rendah likuiditas maka nilai perusahaan juga rendah. 

Penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian Fadhli 

(2015) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan 

membayar hutang jangka pendeknya maka semakin meningkat 

pula nilai perusahaan. 

4. Pengaruh Profitabiltas terhadap Nilai perusahaan 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis keempat 

dapat diamati dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.5. Dari 

Tabel tersebut menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil Ini berarti semakin tinggi 

profitabilitas maka nilai perusahaan juga akan semakin baik. 

Pada hasil penelitian diatas yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, artinya besar kecilnya laba yang diperoleh oleh 

perusahaan akan mempengaruh penilaian investor terhadap 

sebuah perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prosek 
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perusahaan yang bagus sehingga investor akan merespon positif 

dan menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Informasi 

ini akan dimanfaatkan oleh sebagian besar investor sebagai bahan 

pertimbangan sebelum menanamkan modalnya pada sebuah 

perusahaan. Seorang investor akan menginvestasikan modalnya 

dengan menilai apakah perusahaan tersebut mampu memberikan 

nilai tambah atas modal yang diinvestasikan lebih besar 

dibandingkan jika menginvestasikan di tempat lain. 

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan rasio keuangan 

perusahaan menunjukkan bahwa profitabilitas selama lima tahun 

terakhir mengalami fluktuasi, hal ini dapat mempengaruhi 

keputusan investasi investor yang mana akan berdampak pada nilai 

perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan maka nilai 

perusahaan akan semakin meningkat, sebaliknya nilai perusahaan 

akan semakin menurun apabila laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan semakin sedikit. 

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Lumentut dan 

Mangantar (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

artinya profitabilitas tidak mendorong peningkatan nilai perusahaan. 

Penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian Rudangga 

dan Sudiarta (2016) yang menyatakan bahwan profitabilitas 
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berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

artinya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai 

perusahaan. 

Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Lumoly, 

Murni, dan Untu (2018) yang menyatakan bahwan profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya semakin 

tinggi profit perusahaan maka nilai perusahaan juga akan semakin 

meningkat. Penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian 

Indriyani (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya semakin tinggi 

profitabilitas maka semakin meningkat pula nilai perusahaan, 

begitupun sebaliknya. 

5. Pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Nilai perusahaan 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis kelima 

dapat diamati dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.5. Dari 

Tabel tersebut menunjukkan kebijakan deviden berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil Ini berarti semakin baik 

kebijakan deviden maka nilai perusahaan akan semakin meningkat 

sehingga mendorong peningkatan nilai perusahaan.  

Kebijakan deviden adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada 

investor dalam bentuk deviden atau akan disimpan untuk dijadikan 

modal dimasa yang akan datang. Besarnya deviden yang dibagikan 
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kepada pemegang saham maka mencerminkan kinerja perusahaan 

yang baik dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menyatakan bahwa 

kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, artinya kebijakan deviden menjadi salah satu aspek 

yang cukup penting dalam penilaian sebuah perusahaan. 

Pembagian deviden secara rutin yang dibayarkan oleh perusahaan 

akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dimata investor. 

Hal ini dikarenakan kebijakan deviden menjadi salah satu aspek 

penilaian investor terhadap suatu perusahaan yang mana akan 

dijadikan sebagai sinyal positif oleh para investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Sinyal positif akan direspon dengan baik oleh 

pihak luar sehingga mendorong peningkatan nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan rasio keuangan 

perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan deviden selama lima 

tahun mengalami penurunan. Tidak diketahui pasti penyebab 

menurunnya jumlah deviden ini, namun dari hasil pengamatan 

penurunan terjadi dikarenakan perusahaan belum mampu 

membayarkan devidennya secara rutin, dimana deviden yang 

harusnya dibayarkan pada saat ini belum mampu dibayarkan 

karena akan dijadikan sebagai laba ditahan yang kemudian akan 

digunakan untuk memperluas usaha atau akan disimpan untuk 

modal dimasa mendatang. Hal ini sering terjadi pada perusahaan 
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mengalami penurunan profitabilitas dan hal ini akan mendorong 

terjadinya penurunan nilai perusahaan. 

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Putra dan Lestari 

(2016) yang menyatakan bahwa kebijakan deviden berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya semakin baik 

kebijakan deviden  maka nilai perusahaan akan semakin baik dan 

kebijakan deviden mampu mendorong peningkatan nilai 

perusahaan. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kurnia 

(2017) yang menyatakan bahwa kebijakan deviden berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya semakin baik 

kebijakan deviden  yang dikeluarkan oleh perusahaan maka nilai 

perusahaan juga akan semakin meningkat. 

Temuan ini bertenangan dengan hasil penelitian Anita dan 

Yulianto (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan deviden tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya kebijakan deviden  

yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak akan berpengaruh 

terhadap peningkatan nilai perusahaan. Penelitian ini bertenangan 

dengan hasil penelitian Wahyudi, Chuzaimah, dan Sugiarti (2016) 

yang menyatakan bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya kebijakan 

deviden tidak mendorong peningkatan nilai perusahaan. 
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6. Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan melalui 

Kebijakan Deviden 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis keenam 

dapat diamati dari hasil analisis jalur pada Tabel tabel 4.4. Dari 

Tabel tersebut menunjukkan likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden. 

Hasil Ini berarti tingkat likuiditas yang akan menurunkan deviden 

dan akhirnya berdampak pada menurunnya nilai perusahaan.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan 

melalui kebijakan deviden, artinya likuiditas tidak mampu 

meningkatkan nilai perusahaan melalui kebijakan deviden. Hal ini 

dikarenakan perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung akan 

menahan laba, akibatnya semakin besar laba ditahan oleh 

perusahaan maka akan semakin kecil jumlah deviden yang 

dibagikan kepada investor sehingga akan mengurangi penilaian 

investor terhadap perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan rasio keuangan 

perusahaan menunjukkan bahwa likuiditas selama lima tahun 

mengalami peningkatan, sehingga hal ini akan mendorong 

terjadinya penurunan nilai perusahaan melalui kebijakan deviden. 

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Indahsari (2021) 

yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan 
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terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden, artinya 

semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar hutang jangka 

pendeknya maka kebijakan deviden semakin menurun karena laba 

yang di peroleh perusahaan akan fokus digunakan untuk membayar 

hutang perusahaan. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Setyawan (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas 

memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan deviden dan nilai 

perusahaan, sedangkan kebijakan deviden memiliki dampak negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya likuiditas memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan melalui 

kebijakan deviden, dimana semakin tinggi likuiditas maka kebijakan 

deviden perusahaan semakin menurun. 

Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Astuti dan 

Yadnya (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan dan kebijakan deviden tidak mampu 

memediasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, artinya 

likuiditas tidak mendorong peningkatan nilai perusahaan melalui 

kebijakan deviden. Penelitian ini juga bertentangan dengan hasil 

penelitian Jariah (2016) yang menyatakan bahwa pada variabel 

kebijakan deviden terdapat pengaruh penyempitan sehingga tidak 

mampu memediasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, 

artinya likuiditas tidak mendorong peningkatan nilai perusahaan 

melalui kebijakan deviden. Penelitian ini juga bertentangan dengan 
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hasil penelitian Rahmasari, Suryani, dan Oktaryani (2019) yang 

menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan melalui kebijakan dividen, artinya perusahaan dengan 

tingkat likuiditas yang baik tidak mampu mempengaruhi besarnya 

nilai perusahaan bila perusahaan tersebut membagikan dividen 

sebagai ukuran dari kemakmuran pemegang saham. 

7. Pengaruh Profitabiltas terhadap Nilai Perusahaan melalui 

Kebijakan Deviden 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis ketujuh 

dapat diamati dari hasil analisis jalur pada tabel 4.4. Dari Tabel 

tersebut menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden. Hasil Ini 

berarti semakin tinggi profitabiltas maka kebijakan deviden juga 

akan semakin baik sehingga mendorong peningkatan nilai 

perusahaan.  

Dalam pengambilan keputusan, investor selalu 

memperhatikan  beberapa aspek sebelum memutuskan untuk 

melakukan investasi, salah satunya adalah kebijakan deviden yang 

diberikan oleh perusahaan.  Berdasarkan hasil penelitian diatas 

yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden, artinya 

semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi pula deviden 

yang dibagikan perusahaan kepada investor sehingga penilaian 
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investor terhadap nilai perusahaan akan semakin baik. Semakin 

baik penilaian investor terhadap perusahaan maka akan 

memberikan sinyal positif kepada investor lainnya. Signaling theory 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Signaling Theory menyatakan bahwa apapun informasi yang terjadi 

dari kondisi saham suatu perusahaan adalah selalu memberi efek 

bagi keputusan investor sebagai pihak yang menerima sinyal 

tersebut (Arsal, 2021). 

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan rasio keuangan 

perusahaan menunjukkan bahwa profitabilitas selama lima tahun 

mengalami peningkatan, sehingga hal ini akan mendorong 

peningkatan nilai perusahaan melalui kebijakan deviden. 

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Astuti dan Yadnya 

(2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan dan kebijakan deviden mampu memediasi pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan, artinya semakin tinggi 

profitabiltas maka kebijakan deviden juga akan semakin tinggi 

sehingga mendorong peningkatan nilai perusahaan. Penelitian ini 

juga sesuai dengan hasil penelitian Atmikasari, Indarti, dan Aditya 

(2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
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signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden, 

artinya  semakin tinggi profitabiltas maka kebijakan deviden juga 

akan semakin tinggi sehingga mendorong meningkatnya nilai 

perusahaan. 

Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Deviana 

dan Fitria (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan deviden, sedangkan kebijakan 

deviden berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sehingga 

kebijakan deviden tidak mampu memediasi pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga bertentangan dengan 

hasil penelitian Septiani (2017) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

deviden, kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, artinya, kebijakan  deviden tidak mampu memediasi 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaaan. 

F. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan–keterbatasan yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi 

peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik 

lagi. keterbatasan tersebut diantaranya: 

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

mencakup pada sepuluh perusahaan yang ruang lingkupnya tidak 

terlalu luas sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan 
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pada populasi yang lebih luas. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen (Nilai Perusahaan) yaitu 

Likuiditas dan Profitabilitas, serta satu variabel mediasi (Kebijakan 

Deviden). Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang 

mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen (Nilai Perusahaan).  

3. Dari hasil analisis terlihat adanya perbedaan hasil penelitian 

dengan penelitian sebelumnya sehingga hasil penelitian ini tidak 

dapat menjadi acuan utama untuk memprediksi, namun dapat 

dipercaya untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang diteliti 

dan menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh likuiditas dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden pada 

index saham syariah Jakarta Islamic Index tahun 2016-2020. 

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

ke-tujuh hipotes yang telah diuji menggunakan analisis jalur (Amos), 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

deviden. Hal menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas maka 

kebijakan deviden akan semakin menurun. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

deviden. Hal menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka 

kebijakan deviden akan semakin meningkat, atau profitabilitas akan 

mendorong peningkatan deviden. 

3. Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal menunjukkan bahwa likuiditas tidak mendorong 

peningkatan nilai perusahaan. 

4. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa profitabiltas mendorong 

peningkatan nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi 
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menunjukkan prosek perusahaan yang baik sehingga investor akan 

merespon positif yang kemudian akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

5. Kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal menunjukkan bahwa semakin baik kebijakan 

deviden  maka nilai perusahaan akan semakin meningkat atau 

kebijakan deviden mendorong peningkatan nilai perusahaan. 

6. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan 

melalui kebijakan deviden. Hal menunjukkan bahwa tingkat 

likuiditas yang akan menurunkan deviden dan akhirnya berdampak 

pada menurunnya nilai perusahaan. 

7. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan melalui kebijakan deviden. Hal menunjukkan bahwa 

memakin tinggi profitabiltas maka kebijakan deviden juga akan 

semakin tinggi sehingga mendorong peningkatan nilai perusahaan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakulan sebelumnya, 

penulis menyadari masih banyak kekurangan, keterbatasan, dan 

kekeliruan dalam penelitin ini, namun dengan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan berkontribusi yang bermanfaat. 

1. Bagi perusahaan, diharapkan lebih memperhatikan lagi faktor-faktor 

seperti profitabilitas dan kebijakan deviden yang dapat 

mempengaruhi dan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan 
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diharapkan terus berupaya meningkatkan profitabilitas dan 

membuat kebijakan yang optimal seperti kebijakan deviden yang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan, serta lebih berhati-hati dalam 

mengambil kebijakan sehingga tidak mengurangi nilai perusahaan. 

Perusahaan juga diharapkan mampu meminimalisir hutang 

perusahaan karena perusahaan dengan hutang tinggi akan 

cenderung menahan laba yang akan berdampak pada kebijakan 

deviden. 

2. Bagi investor, diharapkan melakukan analisis yang lebih mendalam 

terhadap suatu perusahaan sebelum mengambil keputusan 

investasi dan lebih memperhatikan lagi hal-hal yang dapat 

mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan variabel 

lainnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

peningkatan nilai perusahaan secara lebih mendalam sehingga 

dapat diperoleh hasil yang lebih baik. 



 
 

 

112 
 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Agyei, Samuel Kwaku dan Edward Marfo Yiadom. 2011. Dividend Policy 
and Bank Performance in Ghana. International Journal of 
Economics and Finance. Vol. 3, No. 4 

 
Anita, Aprilia dan Arief Yulianto. 2016. Pengaruh Kepemilikan Modal dan 

Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaaan. Vol. 5. No. 1 
 
Arifin, Samsul. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Growth Potential, 

dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Dividen. Vol. 4. No. 
2. 

 
Arif, Ahmed & Fatima Akbar. 2013. Determinants of Dividend Policy: A 

Sectoral Analysis from Pakistan. International Journal of Business 
and Behavioral Sciences. Vol. 3 No. 9. 

 
Astuti, Ni Komang Budi dan I Putu Yadnya. 2019. Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 
melalui Kebijakan Dividen. E-Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 5. 

 
Attahiriah, Annisa Albi, Acep Suherman, dan Ade Sudarma. 2020. 

Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Deviden. Vol. 18. No. 2. 
 
Atmikasari, Dwi, Iin Indarti dan Elma Muncar Aditya. 2020. Pengaruh 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden 
sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmiah Aset. Vol. 22. No. 1. 

 
Alzomaia, Turki SF dan Ahmed Al-Khadhiri. 2013. Determination of 

Dividend Policy: The Evidence from Saudi Arabia. Vol. 4 No. 1. 
 
Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2011. Dasar-dasar Manajemen 

Keuangan Terjemahan. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Darsono. 2011. Manajemen Keuangan. Jakarta: Consultant Accounting. 
 
Deviana, Novia dan Astri Fitria. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Keputusan 

Investasi terhadap Nilai Perusahaan melalui Kebijakan Deviden. 
Vol. 6. No. 3. 

 
Fadhli, Muhammad. 2015. Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas Dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen 
sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan, Asuransi 



 
 

 

113 
 

& Lembaga Keuangan lainnya di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2010-2013. Vol. 2. No. 2. 

 
Fahmi, Irham. 2012. Analisis Laporan keuangan. Bandung: Alfabeta.  
 
Fahmi, Irham. 2014. Analisis Kinerja keuangan. Bandung: Alfabeta.  
 
Fahmi, Irham. 2015. Manajemen Keuangan. Bandung: Alfabeta. 
 
Gultom, Robinhot,  Agustina, dan Wijaya, Sri Widia. 2013. Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan 
Farmasi si Bursa Efek Indonesia. Volume 3. Nomor 01. 

 
Halim, Abdul. 2015. Manajemen Keuangan Bisnis. Bogor: Ghalia 

Indonesia. 
 
Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2014. Analisis Laporan Keuangan. 

Edisi tujuh. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 
 
Hani, Syafrida. 2015. Teknik Analisa Laporan Keuangan. Medan: UMSU 

PRESS. 
 
Hans, Kartikahadi. dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis 

SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. 
 
Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Analisis Kriteria Laporan Keuangan. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
 
Harmono. 2014. Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard. 

Edisi Pertama. Bumi Aksara. Jakarta. 
 
Hemastuti,C.P. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, 

Kebijakan Hutang, Keputusan Investasi, dan Kepemilikan Insider 
Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol.3. 
No.4. 

 
Hery. 2017. Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis. Jakarta PT. 

Grasindo. 
 
Hidayat, Maya Sopia. 2016. Pengaruh. Likuiditas terhadap Kebijakan 

Deviden.  
 
Horne, James C. Van dan John M Wachowicz Jr. 2012. Prinsip-Prinsip 

Manajemen Keuangan (Edisi 13). Jakarta : Salemba Empat. 
 



 
 

 

114 
 

Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2012. Dasar-Dasar Manajemen 
Keuangan. Edisi Keenam. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP 
STIM YPKN. 

 
Hutauruk, Martinus Robert 2017. Akuntansi Perusahaan Jasa Aplikasi 

Program Zahir Accounting. Versi 6.Jakarta Barat : Indeks 
 
Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI. 
 
Indahsari, Putri. 2021. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai 

Perusahaan melalui Kebijakan Deviden. Vol. 10. No. 5. 
 
Indriyani, Eka. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan. Vol. 10. No. 2. 
 
Jariah, Ainun. 2016. Likuiditas, Leverage, Profitabilitas Pengaruhnya 

terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Indonesia melalui 
Kebijakan Deviden. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 

 
Jatmiko, Dadang Prasetyo. 2017. Pengantar Manajemen Keuangan. 

Cetakan Pertama. Diandra Kreatif. Yogyakarta. 
 
Jusriani, Ika Fanindya dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2013. Analisis Pengaruh 

Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan 
Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris 
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2009-2011). Diponegoro Journal of Accounting. 
Vol 2, No 2, Hal 1-10. 

 
Kariyoto. 2018. Manajemen Keuangan: Konsep dan Implementasi. 

Cetakan Pertama. UB Press. Malang. 
 
Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan, Kencana Prenada Media 

Group. Jakarta: 2010. 
 
Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuanga. Edisi kesatu. cetakan 

kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
 
Kline, R.B. 2011. Prinsip Dan Praktek Pemodelan Persamaan Struktural. 

Edisi ketiga. Pers Guilford New York. 
 
Kurnia, Denny. 2017. Analisis Signifikansi Leverage dan Kebijakan 

Deviden terhadap Nilai Perusahaan. Vo. 4. No. 2. 
 



 
 

 

115 
 

Kusuma, Ginanjar Indra dan Zainul Arifin. 2013. Analisis Pengaruh 
Profitabilitas (Profitability) Dan Tingkat Pertumbuhan (Growth) 
terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan. Universitas 
Brawijaya Malang. 

 
Lubis, Ignatius Leonardus, Bonar M Sinaga, dan Hendro Sasongko. 2017. 

Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal dan Likuiditas terhadap Nilai 
Perusahaan. Vol. 3. No. 3. 

 
Lumentut, Faldy G. dan Marjam Mangantar. 2019. Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas, Solvabilitas, dan Aktivitas terhadap Nilai Perusahaan 
Mnufaktur yang terdaftar di Indeks Kompas100 Periode 2012-2016. 
Vol. 7. No.3. 

 
Lumoly, Selin, Sri Murni, dan Victoria N. Untu. 2018. Pengaruh Likuiditas, 

Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 
(Studi pada Perusahaan Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar Di 
Bursa Efek Indonesia). Jurnal EMBA Vol.6 No.3. 

 
Maladjian, Christopher dan Rim El Khoury. 2014. Determinants of the 

Dividend Policy: An Empirical Study on the Lebanese Listed Banks. 
International Journal of Economics and Finance; Vol. 6, No. 4 

 
Martono dan Harijito A. 2013. Manajemen Keuangan. Jogjakarta : 

Ekonosia. 
 
Merry, Kiki Noviem. 2017. Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai 
Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Vol. No. 1. 

 
Munawir. 2014. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty. 
 
Musthafa. 2017. Manajemen Keuangan. Edisi 1. CV. Andi Offset. 

Yogyakarta. 
 
Noerirawan , Ronni. 2012. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal 

Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi Vol.1 No. 
2. Hal. 4. 

 
Noor, Juliansyah. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group. 
 
Pandey. I.M. 2015. Financial Management. Edisi 11. Vikas Publishing 

House PVT LTD. New Delhi. 
 



 
 

 

116 
 

Pinto, Geetanjali and Shailesh Rastogi. 2019. Sectoral Analysis of Factors 
Influencing Dividend Policy: Case of an Emerging Financial Market. 
Journal of Risk and Financial Management. 

 
Puspitaningtyas, Zarah, Aryo Prakoso, dan Andaratul Masruroh. 2019. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen Dengan 
Likuiditas sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Sektor 
Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017). Vol. 
9. No. 3. 

 
Putra, AA Ngurah Dharma Adi dan Putu Vivi Lestari. 2016. Pengaruh 

Kebijakan Dividen, Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 
terhadap Nilai Perusahaan. Vol. 5. No. 7. 

 
Putri, Raja Wulandari dan Catur Fatchu Ukhriyawat. 2016. Pengaruh 

Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 
pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2012-2014. Bening, 3 (1). 

 
 
Rais, Bella Novianti dan Hendra F. Santoso. 2018. Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Ukuran 
Perusahaan terhadap Kebijakan Deviden. Vol. 18. No. 1. 

 
Riyanto, Bambang. 2011. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 

Keempat. Penerbit BPFE Yogyakarta. 
 
Rudangga, I Gusti Ngurah Gede dan Gede Merta Sudiarta. 2016. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas 
terhadap Nilai Perusahaan. Vol. 5. No. 7. 

 
Sari, Komang Ayu Novita dan Luh Komang Sudjarni. 2015. Pengaruh 

Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas 
terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di BEI. 
Vol. 4. No. 10. 

 
Sari, Riski Lukita dan Marsiska Ariesta P. 2019. Pengaruh Profitabilitas 

dan Tingkat Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan 
Deviden sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada 
Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 
2017). 

 
Sartono, Agus. 2010. Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik. Edisi 

Keempat. Cetakan Keenam. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 
 



 
 

 

117 
 

Sartono, Agus. 2012. Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik. Edisi 
Keempat. Cetakan Keenam. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 

 
Sartono, A. (2015). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi 

Keempat. Jogjakarta: BPFF. 
 
Setyawan, Budi. 2019. Pengaruh Free Cash Flow, Profitabilitas, dan 

Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden 
sebagai Variabel Intervening (Studi pada Emiten Sub-sektor 
Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Vol. 
3. No. 7. 

 
Septiyuliana, Maya. 2016. Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapan 

Modal Itektual pada Nilai Perusahaan yang Melakukan Intial Publc 
Offering. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera 
Utara, Medan 16-19 September 2015. 

 
Subramanyam. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba 

Empat. 
 
Sudana, I Made. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan 

Praktek . Jakarta: Erlangga. 
 
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. 

ALFABETA. Bandung. 
 
Sutrisno. 2012. Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Edisi 

8. Ekonisia. Yogyakarta. 
 
Wahyudi, Henri Dwi, Chuzaimah, dan Dani Sugiarti. 2016. Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kebijakan Deviden, dan 
Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan (Studi Penggunaan 
Indeks Lq-45 Periode 2010 -2014). Vol.1. No. 2. 

 
Wijaya, David. 2017. Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya. 

Cetakan Pertama. PT Grasindo. Jakarta. 
 
Yusuf, Abubakar dan Muhammad, Nasiru. 2015. Penentu Pembayaran 

Dividen di Nigeria Industri Perbankan.Sch. Banteng. Jilid-1. Edisi-9. 
 
Qs. Al-Jatsiyah: 18 & Surah Al-Isra ayat 26-27 
 
www.idx.co.id 
 
www.google.com

http://www.idx.co.id/
http://www.google.com/


 
 

 

118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



 
 

 

119 
 

LAMPIRAN 1 

 

POPULASI 

 

Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Desember 2015 s.d. Mei 2016 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. Tetap  

2 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

4 ASII Astra International Tbk. Tetap  

5 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. Tetap   

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Tetap  

7 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap  

8 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

9 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

10 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Tetap  

11 ITMG Indo Tambangraya megah Tbk. tetap  

12 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. Tetap  

13 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

14 LPKR Lippo Karawaci Tbk. Tetap  

15 LPPF Matahari Department Store Tbk. Tetap  

16 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. Tetap  

17 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Baru  

18 MPPA Matahari Putra prima Tbk. Tetap   

19 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. Tetap   

20 PTPP PP (Persero) Tbk. Tetap   

21 PWON Pakuwon Jati Tbk. Tetap   

22 SILO Siloam International hospitals Tbk. Tetap  

23 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tetap   

24 SMRA Summarecon Agung Tbk. Tetap   

25 SSMS Sawit Sumbermas Tbk. Tetap  

26 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

27 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

28 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

29 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tetap   

Sumber: www.idx.co.id 
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Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode 

Juni s.d. November 2016 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. Tetap  

2 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

4 ASII Astra International Tbk. Tetap  

5 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. Tetap   

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Tetap  

7 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap  

8 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

9 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

10 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Tetap  

11 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. Tetap  

12 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

13 LPKR Lippo Karawaci Tbk. Tetap  

14 LPPF Matahari Department Store Tbk. Tetap  

15 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. Tetap  

16 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Baru  

17 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. Tetap   

18 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
Baru    

19 PTPP PP (Persero) Tbk. Tetap   

20 PWON Pakuwon Jati Tbk. Tetap   

21 SCMA Surya Citra Media Tbk. Baru  

22 SILO Siloam International hospitals Tbk. Tetap  

23 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tetap   

24 SMRA Summarecon Agung Tbk. Tetap   

25 SSMS Sawit Sumbermas Tbk. Tetap  

26 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

27 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

28 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

29 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tetap   

Sumber: www.idx.co.id 
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Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Desember 2016 s.d. Mei 2017 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. Tetap  

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. Baru  

3 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

4 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

5 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Baru   

6 ASII Astra International Tbk. Tetap  

7 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Tetap  

8 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap  

9 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

10 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

11 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Tetap  

12 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

13 LPKR Lippo Karawaci Tbk. Tetap  

14 LPPF Matahari Department Store Tbk. Tetap  

15 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. Tetap  

16 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Tetap   

17 MYRX Hanson International Tbk. Baru   

18 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. Tetap   

19 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
Baru    

20 PTPP PP (Persero) Tbk. Tetap   

21 PWON Pakuwon Jati Tbk. Tetap   

22 SILO Siloam International hospitals Tbk. Tetap  

23 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tetap   

24 SMRA Summarecon Agung Tbk. Tetap   

25 SSMS Sawit Sumbermas Tbk. Tetap  

26 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

27 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

28 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

29 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tetap   

Sumber: www.idx.co.id 
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Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Juni s.d. November 2017 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. Tetap  

2 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

4 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Tetap  

5 ASII Astra International Tbk. Tetap  

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Tetap  

7 CTRA Ciputra Development Tbk Baru  

8 EXCL XL Axiata Tbk. Baru  

9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap   

10 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

11 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

12 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

13 LPKR Lippo Karawaci Tbk. Tetap  

14 LPPF Matahari Department Store Tbk. Tetap  

15 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. Tetap  

16 MYRX Hanson International Tbk. Baru   

17 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. Tetap   

18 PPRO PP (Persero) Tbk. Baru   

19 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
Baru    

20 PTPP PP (Persero) Tbk. Tetap   

21 PWON Pakuwon Jati Tbk. Tetap   

22 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tetap   

23 SMRA Summarecon Agung Tbk. Tetap   

24 SSMS Sawit Sumbermas Tbk. Tetap  

25 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

26 TPIA Chandra Asri Petrocheminal Tbk. Baru   

27 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

28 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

29 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tetap   

Sumber: www.idx.co.id 
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Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Desember 2017 s.d. Mei 2018 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Tetap  

4 ASII Astra International Tbk. Tetap  

5 BRPT Barito Pasific Tbk. Baru  

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Tetap  

7 CTRA Ciputra Development Tbk Baru  

8 EXCL XL Axiata Tbk. Baru  

9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap   

10 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

11 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

12 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

13 LPKR Lippo Karawaci Tbk. Tetap  

14 LPPF Matahari Department Store Tbk. Tetap  

15 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. Tetap  

16 MYRX Hanson International Tbk. Baru   

17 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. Tetap   

18 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
Baru    

19 PTPP PP (Persero) Tbk. Tetap   

20 PWON Pakuwon Jati Tbk. Tetap   

21 SCMA Surya Citra media Tbk. Baru   

22 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tetap   

23 SMRA Summarecon Agung Tbk. Tetap   

24 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

25 TPIA Chandra Asri Petrocheminal Tbk. Tetap   

26 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

27 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

28 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

29 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. Baru   

30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tetap   

Sumber: www.idx.co.id 
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Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Juni s.d. November 2018 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Tetap  

4 ASII Astra International Tbk. Tetap  

5 BRPT Barito Pasific Tbk. Tetap   

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Tetap  

7 CTRA Ciputra Development Tbk Tetap   

8 EXCL XL Axiata Tbk. Tetap   

9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap   

10 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

11 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

12 INDY Indika Energy Tbk. Baru   

13 INTP Inducement Tunggal Prakarsa Tbk. Baru  

14 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. Baru  

15 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

16 LPKR Lippo Karawaci Tbk. Tetap  

17 LPPF Matahari Department Store Tbk. Tetap  

18 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. Tetap   

19 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
Tetap     

20 PTPP PP (Persero) Tbk. Tetap   

21 SCMA Surya Citra media Tbk. Tetap   

22 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tetap   

23 SMRA Summarecon Agung Tbk. Tetap   

24 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

25 TPIA Chandra Asri Petrocheminal Tbk. Tetap   

26 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

27 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

28 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

29 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. Tetap   

30 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tetap   

Sumber: www.idx.co.id 
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Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Desember 2018 s.d. Mei 2019 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Tetap  

4 ASII Astra International Tbk. Tetap  

5 BRPT Barito Pasific Tbk. Tetap   

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Tetap  

7 CPIN  Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Baru  

8 CTRA Ciputra Development Tbk Tetap   

9 EXCL XL Axiata Tbk. Tetap   

10 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap   

11 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

12 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

13 INDY Indika Energy Tbk. Tetap   

14 INTP Inducement Tunggal Prakarsa Tbk. Tetap  

15 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. Tetap  

16 JSMR Jasa Mrga (Persero) Tbk. Baru  

17 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

18 LPPF Matahari Department Store Tbk. Tetap  

19 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. Tetap   

20 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
Tetap     

21 PTPP PP (Persero) Tbk. Tetap   

22 SCMA Surya Citra media Tbk. Tetap   

23 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tetap   

24 SMRA Summarecon Agung Tbk. Tetap   

25 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

26 TPIA Chandra Asri Petrocheminal Tbk. Tetap   

27 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

28 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

29 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

30 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. Tetap   

Sumber: www.idx.co.id 
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Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Juni s.d. November 2019 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Tetap  

4 ASII Astra International Tbk. Tetap  

5 BRPT Barito Pasific Tbk. Tetap   

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Tetap  

7 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk. Baru   

8 CPIN  Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Tetap   

9 CTRA Ciputra Development Tbk Tetap   

10 ERAA Erajaya swasembada Tbk. Baru   

11 EXCL XL Axiata Tbk. Tetap   

12 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap   

13 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

14 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

15 INDY Indika Energy Tbk. Tetap   

16 INTP Inducement Tunggal Prakarsa Tbk. Tetap  

17 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. Tetap  

18 JPFA JPFA Comfeed Indonesia Tbk. Baru   

19 JSMR Jasa Mrga (Persero) Tbk. Tetap   

20 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

21 LPPF Matahari Department Store Tbk. Tetap  

22 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
Tetap     

23 PTPP PP (Persero) Tbk. Tetap   

24 SCMA Surya Citra media Tbk. Tetap   

25 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tetap   

26 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

27 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

28 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

29 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

30 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. Tetap   

Sumber: www.idx.co.id 
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Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Desember 2019 s.d. Mei 2020 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Tetap  

4 ASII Astra International Tbk. Tetap  

5 BRPT Barito Pasific Tbk. Tetap   

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. Tetap  

7 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk. Tetap   

8 CPIN  Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Tetap   

9 CTRA Ciputra Development Tbk Tetap   

10 ERAA Erajaya swasembada Tbk. Baru   

11 EXCL XL Axiata Tbk. Tetap   

12 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap   

13 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

14 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

15 INTP Inducement Tunggal Prakarsa Tbk. Tetap  

16 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. Tetap  

17 JPFA JPFA Comfeed Indonesia Tbk. Tetap    

18 JSMR Jasa Mrga (Persero) Tbk. Tetap   

19 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

20 LPPF Matahari Department Store Tbk. Tetap  

21 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. Baru   

22 PGAS 
Perusahaan Gas Negara (Persero) 

Tbk. 
Baru   

23 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
Tetap     

24 PTPP PP (Persero) Tbk. Tetap   

25 SCMA Surya Citra media Tbk. Tetap   

26 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

27 TPIA Chandra Asri Petrocheminal Tbk. Baru    

28 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

29 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

30 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

Sumber: www.idx.co.id 
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Daftar saham yang masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) 

Periode Juni s.d. November 2020 

 

No Kode Nama Emiten Keterangan Deviden 

1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. Baru   

2 ADRO Adaro Energy Tbk. Tetap  

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. Tetap  

4 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. Tetap  

5 ASII Astra International Tbk. Tetap  

6 BRPT Barito Pasific Tbk. Tetap   

7 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk. Tetap   

8 CPIN  Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Tetap   

9 CTRA Ciputra Development Tbk Tetap   

10 ERAA Erajaya swasembada Tbk. Tetap    

11 EXCL XL Axiata Tbk. Tetap   

12 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tetap   

13 INCO Vale Indonesia Tbk. Tetap  

14 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. Tetap  

15 INTP Inducement Tunggal Prakarsa Tbk. Tetap  

16 JPFA JPFA Comfeed Indonesia Tbk. Tetap   

17 JSMR Jasa Mrga (Persero) Tbk. Tetap   

18 KLBF Kalbe Farma Tbk. Tetap  

19 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. Baru   

20 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. Tetap  

21 PGAS 
Perusahaan Gas Negara (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

22 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
Tetap     

23 PWON Pakuwon Jati Tbk. Baru   

24 SCMA Surya Citra media Tbk. Tetap   

25 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. Baru   

26 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 
Tetap   

27 TPIA Chandra Asri Petrocheminal Tbk. Baru    

28 UNTR United Tractors Tbk. Tetap   

29 UNVR Unilever Indonesia Tbk. Tetap  

30 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tetap  

Sumber: www.idx.co.id 
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LAMPIRAN 2 

 

INDIKATOR LIKUIDITAS 

NO 
KODE 

EMITEN 
TAHUN AKTIVA LANCAR 

HUTANG 
LANCAR 

CURRENT RATIO 

1 ADRO 2016 1,592,715 2,736,375 58.20528985 

2017 1,979,162 2,722,520 72.69595816 

2018 1,600,294 2,758,063 58.02238745 

2019 1,109,924 3,233,710 34.32354788 

2020 1,731,619 2,429,852 71.26438153 

2 AKRA 2016 7,391,379,002 7,756,420,389 95.29368744 

2017 8,816,349,100 7,793,559,184 113.1235279 

2018 11,268,597,800 10,014,019,260 112.5282218 

2019 10,777,639,192 11,342,184,833 95.02260235 

2020 8,042,418,506 8,127,216,543 98.95661649 

3 ASII 2016 110,403,000 121,949,000 90.53210768 

2017 121,293,000 139,317,000 87.06259825 

2018 131,180,000 170,348,000 77.00706788 

2019 129,058,000 165,195,000 78.12464058 

2020 132,308,000 142,749,000 92.68576312 

4 ICBP 2016 15,571,362 10,401,125 149.7084402 

2017 16,579,331 11,295,184 146.7823012 

2018 14,121,568 11,660,003 121.1111867 

2019 16,624,925 12,038,210 138.1013041 

2020 20,716,223 53,270,272 38.88890036 

5 INDF 2016 28,985,443 38,233,092 75.81244802 

2017 32,515,399 41,182,764 78.95390169 

2018 33,272,618 46,620,996 71.36831225 

2019 31,403,445 41,996,071 74.77710236 

2020 38,418,238 83,998,472 45.73682959 

6 KLBF 2016 9,572,529,767,897 2,762,162,069,572 346.5593085 

2017 10,043,950,500,578 2,722,207,633,646 368.9634243 

2018 10,648,288,386,726 2,851,611,349,015 373.4130316 

2019 11,222,490,978,401 3,559,144,386,553 315.3142935 

2020 13,075,331,880,715 4,288,218,173,294 304.9129348 

7 TLKM 2016 47,701,000 74,067,000 64.40250044 

2017 47,561,000 86,354,000 55.07677699 

2018 43,268,000 88,893,000 48.67424882 

2019 41,722,000 103,958,000 40.13351546 
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2020 46,503,000 126,054,000 36.89133229 

8 UNTR 2016 42,197,323,000 21,369,286,000 197.4671639 

2017 51,202,200,000 34,724,168,000 147.4540729 

2018 55,651,808,000 59,230,338,000 93.95828199 

2019 50,826,955,000 50,603,301,000 100.4419751 

2020 44,195,782,000 36,653,823,000 120.5761866 

9 UNVR 2016 6,588,109 12,041,437 54.7119833 

2017 7,941,635 13,733,025 57.82873766 

2018 8,257,910 12,943,202 63.80113669 

2019 8,530,334 15,367,509 55.50889217 

2020 8,828,360 15,597,264 56.6019784 

10 WIKA 2016 23,651,834,992 18,617,215,399 127.0428175 

2017 34,910,108,265 31,051,949,689 112.4248513 

2018 34,555,495,865 42,014,686,674 82.24623007 

2019 42,335,471,858 42,895,114,167 98.69532389 

2020 47,980,945,725 51,451,760,142 93.2542358 

 

INDIKATOR PROFITABILITAS 

NO 
KODE 

EMITEN 
TAHUN LABA BERSIH TOTAL EKUITAS ROE 

1 ADRO 2016 340,686 3,785,882 8.998854164 

2017 536,438 4,091,627 13.11062812 

2018 477,541 4,302,692 11.09865638 

2019 435,002 3,983,395 10.92038324 

2020 158,505 3,951,714 4.011044322 

2 AKRA 2016 1,046,852,086 8,074,320,321 12.96520381 

2017 1,304,600,520 9,029,649,347 14.44796437 

2018 1,596,652,821 9,926,831,339 16.08421425 

2019 703,077,279 10,066,861,340 6.98407632 

2020 961,999,313 10,556,356,272 9.112986415 

3 ASII 2016 18,302,000 139,906,000 13.08164053 

2017 23,165,000 156,329,000 14.81810796 

2018 27,372,000 174,363,000 15.69828461 

2019 26,621,000 186,763,000 14.25389397 

2020 5,687,000 195,454,000 2.909636027 

4 ICBP 2016 3,631,301 18,500,823 19.62778088 

2017 3,543,173 20,324,330 17.43316016 

2018 4,658,781 22,707,150 20.51680198 

2019 5,360,029 26,671,104 20.09676465 

2020 7,418,574 50,318,053 14.74336457 
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5 INDF 2016 5,266,908 43,941,423 11.98620263 

2017 5,145,063 46,756,724 11.00389967 

2018 4,961,851 49,916,800 9.940242564 

2019 5,902,729 54,202,488 10.89014401 

2020 8,752,066 79,138,044 11.05923973 

6 KLBF 2016 2,350,884,933,551 12,463,847,141,085 18.86163162 

2017 2,453,251,410,604 13,894,031,782,689 17.65687202 

2018 2,497,261,964,757 15,294,594,796,354 16.32774191 

2019 2,537,601,823,645 16,705,582,476,031 15.19014274 

2020 2,799,622,515,814 18,276,082,144,080 15.31850477 

7 TLKM 2016 29,172,000 105,544,000 27.63965739 

2017 32,701,000 112,130,000 29.16347097 

2018 26,979,000 117,303,000 22.99941178 

2019 27,592,000 117,250,000 23.5326226 

2020 29,563,000 120,889,000 24.45466502 

8 UNTR 2016 5,104,477,000 42,621,943,000 11.97617152 

2017 7,673,322,000 47,537,925,000 16.14147441 

2018 11,498,409,000 57,050,679,000 20.15472769 

2019 11,134,641,000 61,110,074,000 18.22063086 

2020 5,632,425,000 63,147,140,000 8.919525096 

9 UNVR 2016 6,390,672 4,704,258 135.8486716 

2017 7,004,562 5,173,388 135.3960306 

2018 9,081,187 7,383,667 122.9902026 

2019 7,392,837 5,281,862 139.9664929 

2020 7,163,536 4,937,368 145.0881522 

10 WIKA 2016 1,211,029,310 12,737,989,291 9.50722506 

2017 1,356,115,489 14,631,824,613 9.268259598 

2018 2,073,299,864 17,215,314,565 12.0433458 

2019 2,621,015,140 19,215,732,987 13.63994359 

2020 322,342,513 16,657,425,071 1.935128098 

  

INDIKATOR KEBIJAKAN DEVIDEN 

NO 
KODE 

EMITEN 
TAHUN DEVIDEN TOTAL ASET 

DIVIDENT 
POLICY 

1 ADRO 2016 101,075 6,814,147 0.014833111 

2017 250,130 6,522,257 0.038350221 

2018 200,232 7,060,755 0.02835844 

2019 250,130 7,217,105 0.034657941 

2020 146,816 6,381,566 0.023006265 
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2 AKRA 2016 479,323,015 15,830,740,710 0.03027799 

2017 801,483,719 16,823,208,531 0.047641549 

2018 963,526,780 19,940,850,599 0.048319242 

2019 441,616,441 21,409,046,173 0.020627563 

2020 197,371,696 18,683,572,815 0.010563916 

3 ASII 2016 6,800,000 261,855,000 0.02596857 

2017 7,500,000 295,645,000 0.025368263 

2018 8,600,000 344,711,000 0.024948435 

2019 8,700,000 351,958,000 0.024718859 

2020 1,100,000 338,203,000 0.003252484 

4 ICBP 2016 1,492,724 28,901,948 0.051647868 

2017 1,795,934 31,619,514 0.05679828 

2018 1,889,229 34,367,153 0.054971938 

2019 2,274,072 38,709,314 0.058747412 

2020 2,507,310 103,588,325 0.024204562 

5 INDF 2016 1,475,112 82,174,515 0.017950967 

2017 2,063,401 87,939,488 0.023463873 

2018 2,080,961 96,537,796 0.02155592 

2019 2,072,181 96,198,559 0.021540666 

2020 2,440,959 163,136,516 0.014962677 

6 KLBF 2016 890,627,320,090 15,226,009,210,657 0.058493812 

2017 1,031,252,686,420 16,616,239,416,335 0.062062941 

2018 1,171,878,052,750 18,146,206,145,369 0.064579783 

2019 1,218,753,174,860 20,264,726,862,584 0.060141604 

2020 1,218,753,174,860 22,564,300,317,374 0.054012451 

7 TLKM 2016 13,546 179,611,000 0.000075419 

2017 16,609 198,484,000 0.000083679 

2018 16,229 206,196,000 0.000078707 

2019 15,262 221,208,000 0.000068994 

2020 15,262 246,943,000 0.000061804 

8 UNTR 2016 1,999,300 63,991,229,000 0.000031243 

2017 3,331,000 82,262,093,000 0.000040493 

2018 4,450,100 116,281,017,000 0.00003827 

2019 4,524,700 111,713,375,000 0.000040503 

2020 637,800 99,800,963,000 0.000006391 

9 UNVR 2016 3,509,800 16,745,695 0.209594167 

2017 3,853,150 18,906,413 0.203801218 

2018 5,913,250 20,326,869 0.290908059 

2019 4,082,050 20,649,371 0.197683988 

2020 3,319,050 20,534,632 0.161631823 

10 WIKA 2016 125,014,252 31,355,204,690 0.003987034 
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2017 303,548,348 45,683,774,302 0.006644555 

2018 240,413,755 59,230,001,239 0.004058986 

2019 346,051,732 62,110,847,154 0.005571518 

2020 457,007,822 68,109,185,213 0.006709929 

 

INDIKATOR NILAI PERUSAHAAN 

NO KODE 
EMITEN 

TAHUN 
HARGA PASAR 

SAHAM 
NILAI BUKU 

SAHAM 

MARKET TO 
BOOK VALUE 

(MBV) 

1                                                                                       ADRO 2016 1,695 0.000118361 14320631.76 

2017 1,860 0.000127919 14540405.91 

2018 1,215 0.000134518 9032241.758 

2019 1,555 0.000124536 12486379.41 

2020 1,430 0.000123545 11574701.75 

2 AKRA 2016 6,000 2.022736212 2966.279026 

2017 6,350 2.253845952 2817.406395 

2018 4,290 2.472624082 1734.998875 

2019 3,950 2.507503444 1575.272014 

2020 3,180 2.629429255 1209.387929 

3 ASII 2016 8,275 0.000003456 2394386574 

2017 8,300 0.000003861 2149702150 

2018 8,225 0.00000431 1908352668 

2019 6,925 0.000004613 1501192283 

2020 6,025 0.00000483 1247412008 

4 ICBP 2016 8,575 0.001586432 5405211.191 

2017 8,900 0.001742796 5106736.531 

2018 10,450 0.001947121 5366898.102 

2019 11,150 0.002287028 4875323.974 

2020 9,575 0.004314736 2219139.247 

5 INDF 2016 7,925 0.005004475 1583582.757 

2017 7,625 0.005325109 1431895.707 

2018 7,450 0.005685009 1310464.064 

2019 7,925 0.006173104 1283794.95 

2020 6,850 0.009013007 760012.7407 

6 KLBF 2016 1,515 265.894713 5.697743978 

2017 1,690 296.4052392 5.701653602 

2018 1,520 326.283839 4.658520644 

2019 1,620 356.3848311 4.545648015 

2020 1,480 389.8887367 3.795954744 

7 TLKM 2016 3,980 0.000001047 3801337154 
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2017 4,440 0.000001112 3992805755 

2018 3,750 0.000001184 3167229730 

2019 3,970 0.000001184 3353040541 

2020 3,310 0.00000122 2713114754 

8 UNTR 2016 21,250 0.01142638 1859731.538 

2017 35,400 0.01274429 2777714.503 

2018 27,350 0.015294534 1788220.538 

2019 21,525 0.016382804 1313877.625 

2020 26,600 0.016928915 1571276.146 

9 UNVR 2016 38,800 0.000616548 62931069.72 

2017 55,900 0.000678033 82444425.6 

2018 45,400 0.000967715 46914629.43 

2019 42,000 0.000692249 60671783.99 

2020 7,350 0.00012942 56791928.28 

10 WIKA 2016 2,360 1.420073394 1661.885935 

2017 1,550 1.631204452 950.218103 

2018 1,655 1.919220501 862.329263 

2019 1,990 2.142233797 928.9368895 

2020 1,985 1.857025125 1068.913917 
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LAMPIRAN 3 Rekap data penelitian 10 perusahaan selama 5 Tahun 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

Variabel Indikator 

Rata-rata Tahunan 10 Perusahaan 

Rata-rata 5 5ahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Nilai 

Perusahaan 

HPS 10.037,50 13.201,50 11.130,50 10.261,00 6.778,50 10.281,800 

NBS 26,94 30,03 33,07 36,11 39,44 33,117 

MBV 628.182.858,87 624.881.285,67 513.999.745,38 493.486.649,19 403.344.610,26 532.779.029,875 

Profitabilitas 

LabaB 235.831.039.551,40 246.365.754.384,90 251.250.385.680,20 255.213.386.066,10 280.659.802.532,10 253.864.073.642,940 

TotEk 1.252.759.777.608,30 1.396.557.598.671,80 1.537.916.359.756,70 1.679.636.929.620,70 1.836.689.775.360,20 1.540.712.088.203,540 

ROE 27,05 27,84 26,79 27,37 23,76 26,561 

Likuiditas 

AktiLan 964.598.114.652,00 1.013.910.702.747,00 1.074.999.598.878,10 1.132.665.949.307,90 1.317.579.953.238,60 1.100.750.863.764,720 

HuLan 281.016.441.938,90 279.607.191.501,20 296.320.361.621,30 366.432.677.505,30 438.487.507.183,90 332.372.835.950,120 

CuRat 10,69 12,44 12,24 10,44 10,76 11,314 

Kebijakan 

Deviden 

Dev 89.124.704.891,40 103.237.652.871,10 117.310.514.328,60 121.956.276.142,80 121.941.772.157,50 110.714.184.078,280 

TotAs 1.533.776.248.736,20 1.676.164.760.884,00 1.834.236.721.378,00 2.046.069.607.126,00 2.275.177.282.544,10 1.873.084.924.133,660 

DivPol 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03 0,043 
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LAMPIRAN 4 

 

Hasis Analis Jalur 

 

 

Analysis Summary 

Date and Time 

Date: Minggu, 05 September 2021 

Time: 21.46.02 

Title 

Model sundari: Minggu, 05 September 2021 21.46 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 50 

Assessment of normality (Group number 1) 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

X2 7,982 30,070 ,892 2,575 ,035 ,050 

X1 4,867 14,739 -,091 -,261 -1,193 -1,722 

Y1 10,815 21,670 ,685 1,978 -,647 -,933 

Y2 10,446 20,498 ,725 2,093 -,529 -,763 

Multivariate  
    

-1,305 -,666 

Sample Moments (Group number 1) 

Sample Covariances (Group number 1) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 34,587 
   

X1 -12,967 11,302 
  

Y1 18,213 -7,666 9,962 
 

Y2 17,216 -7,080 9,374 8,857 

Condition number = 3563,411 

Eigenvalues 

58,792 5,578 ,321 ,016 

Determinant of sample covariance matrix = 1,736 

Sample Correlations (Group number 1) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000 
   

X1 -,656 1,000 
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X2 X1 Y1 Y2 

Y1 ,981 -,723 1,000 
 

Y2 ,984 -,708 ,998 1,000 

Condition number = 2014,173 

Eigenvalues 

3,545 ,434 ,019 ,002 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

Estimate S.E. C.R. P Label 

Y1 <--- X1 -,130 ,029 -4,520 *** 
 

Y1 <--- X2 ,478 ,016 29,036 *** 
 

Y2 <--- X1 ,016 ,012 1,369 ,171 
 

Y2 <--- X2 ,046 ,024 2,090 ,049 
 

Y2 <--- Y1 ,869 ,048 18,013 *** 
 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

Y1 <--- X1 -,139 

Y1 <--- X2 ,890 

Y2 <--- X1 ,018 
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Estimate 

Y2 <--- X2 ,091 

Y2 <--- Y1 ,921 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

X1 <--> X2 -12,967 3,378 -3,839 *** 
 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

X1 <--> X2 -,656 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

X1 
  

11,302 2,283 4,950 *** 
 

X2 
  

34,587 6,988 4,950 *** 
 

e1 
  

,262 ,053 4,950 *** 
 

e2 
  

,030 ,006 4,950 *** 
 

Matrices (Group number 1 - Default model) 

Implied (for all variables) Covariances (Group         number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 34,587 
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X2 X1 Y1 Y2 

X1 -12,967 11,302 
  

Y1 18,213 -7,666 9,962 
 

Y2 17,216 -7,080 9,374 8,857 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000 
   

X1 -,656 1,000 
  

Y1 ,981 -,723 1,000 
 

Y2 ,984 -,708 ,998 1,000 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 34,587 
   

X1 -12,967 11,302 
  

Y1 18,213 -7,666 9,962 
 

Y2 17,216 -7,080 9,374 8,857 

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000 
   

X1 -,656 1,000 
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X2 X1 Y1 Y2 

Y1 ,981 -,723 1,000 
 

Y2 ,984 -,708 ,998 1,000 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,478 -,130 ,000 

Y2 ,461 -,097 ,869 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,890 -,139 ,000 

Y2 ,912 -,110 ,921 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,478 -,130 ,000 

Y2 ,046 ,016 ,869 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,890 -,139 ,000 

Y2 ,091 ,018 ,921 



 
 

 

143 
 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,000 ,000 ,000 

Y2 ,415 -,113 ,000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
X2 X1 Y1 

Y1 ,000 ,000 ,000 

Y2 ,820 -,128 ,000 
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LAMPIRAN 5 

Uji Sobel 

 

H6: Pengaruh likuiditas Terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden 

 

 

 

H7: Pengaruh likuiditas Terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan deviden 
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