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ANALISIS PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MAKANAN
DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI)

ABSTRAKSI
Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara financial leverage
terhadap nilai perusahaan pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel pengamatan adalah industri makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006
sampai 2010. Data yang digunakan diperoleh dari Indonesian Capital Market
Directory dan Dunia Investasi yang menyediakan informasi harga saham. Hasil
dari penelitian yang menggunakan sampel 73 perusahaan dalam industri makanan
dan minuman dengan metode analisis regresi ini menunjukkan bahwa financial
leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan
demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh antara
financial leverage terhadap nilai perusahaan” adalah diterima.

Kata kunci : financial leverage, nilai perusahaan, industri makanan dan
minuman di BEI.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FINANCIAL LEVERAGE TO
FIRM VALUE OF LISTED FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES
IN INDONESIA STOCK EXCHANGE
(IDX)

ABSTRACT

This studies objectives were to examine the effect of financial leverage to
firm value of food and beverage industries in the Indonesian Stock Exchange
(ISE). Observation samples consist of food and beverage industries in Indonesian
Stock Exchange for an observation period of 2006 until 2010. The data were
collected from the Indonesian Capital Market Directory and the Investmen World
that provides stock price information. The result of this research by using 73
samples of food and bevearges comapanies with regression analysis method
indicated that financial leverage has negatively influence firm value.

Keywords : financial leverage, firm value, food and beverage industries listed in
IDX.
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