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THE FACTORS THAT DETERMINE THE FIRM VALUE IN THE
MANUFACTURING INDUSTRY LISTED ON THE INDONESIAN STOCK
EXCHANGE

ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the influence of managerial
ownership, dividend policy , investment decisions , firm size , and growth in the
firm value at a manufacturing company in Indonesia Stock Exchange with the
time period of 2007-2011. The number of samples collected from the Indonesia
Stock Exchange 146 companies . The researchers used a purposive sampling
technique as sampling and get 15 companies . This research use multiple
regression analysis .
The results of this study using the t test that managerial ownership is not a
significant negative effect on firm value, dividend policy, significant positive effect
on firm value, while investment decisions, firm size and firm growth is not
significant positive effect on firm value. Results of studies simultaneously using
the F test, showed that of the five independent variables have a significant effect
on firm value.
Keywords : firm values , managerial ownership , dividend policy , investment
decisions , firm size , firm growth
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FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN NILAI PERUSAHAAN PADA
INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK
INDONESIA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan
manajerial, kebijakan dividen, keputusan investasi, ukuran perusahaan, dan
pertumbuhan perusahaan pada nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di
Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu 2007-2011. Jumlah sampel yang
dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia sebanyak 146 perusahaan. Para peneliti
menggunakan teknik purposive sampling sampling dan mendapatkan 15
perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda.
Hasil penelitian ini menggunakan uji t bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh
negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan keputusan investasi,
ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian secara simultan
menggunakan uji F, menunjukkan bahwa dari kelima variabel bebas berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci : nilai perusahaan, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen,
keputusan investasi, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan.
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