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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of capital structure, company size, dividend policy, and 

company growth on company value in the transportation company sector in Indonesia. 

Indonesia Stock Exchange in the period 2015-2018. This population in this study are all 

transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange totaled 33 companies. The 

sampling technique used was purposive sampling, so tha the final sample obtained was 110 

transportation companies registered at Indonesia stock exchange. This study uses multiple 

linear regression analysis. techniques with the help of the SPSS 25.0 application. Based on the 

results of the analysis shows that: 1) Capital structure influences the value of transportation 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange, 2) Company Size, Dividend Policy, and 

Asset Growth have no effect on the value of registered transport companies on the Indonesia 

Stock Exchange. 

Keywords: capital structure, company size, dividend policy,company growth,company value. 

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan era 

globalisasi industri transportasi saat ini 

memiliki potensi besar untuk meningkatan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

kemajuan teknologi, serta sosial politik. 

Persaingan dalam dunia bisnis hingga saat 

ini masih berkembang pesat. Setiap 

perusahaan diharapkan mampu 

menghadapi situasi yang terjadi agar dapat 

mengelola sistem fungsi manajemen 

dengan baik, mulai dari bidang produksi, 

bidang sumber daya manusia, bidang 

keuangan, bidang pemasaran sehingga 

perusahaan lebih unggul dari para pesaing. 

 Tingginya intensitas dalam 

kebutuhan konsumen pada perusahaan jasa 

terutama di bidang transportasi, akan 

mengakibatkan harga saham transportasi 

meningkatkan nilai perusahaan 

(www.tanimart.wordpress.com). Hal ini 

menjadi tuntutan bahwa ketatnya dunia 

persaingan yang muncul agar perusahaan 

lebih memperhatikan kinerja dan 

berinovasi dalam produk yang telah 

dimilikinya agar dikenal oleh masyarakat 

luas. sektor transportasi menjadi daya tarik 

sendiri untuk dijadikan objek penelitian 

karena transportasi merupakan perusahaan 

yang paling banyak dibutuhkan oleh 

kalangan masyarakat di Indonesia maupun 

dunia. Dan juga diharapkan untuk 

perusahaan dapat bertahan dalam dunia 

bisnis, meskipun pada masa sekarang 

banyak terjadi masalah yang 

mengakibatkan penurunan pada nilai 

perusahaan tersebut. 

 Pentingnya transportasi tercermin 

pada semakin meningkatnyya kebutuuhan 

jasa angkutan bagi mobilitas orang serta 

barang yang di dalam negeri dan luar 

negeri, sertaa berperaan sebagaai 

pendorong, dan penggerak bagi 

pertumbuhan daerah danopengembangan 

wilayah (Martono, 2012). Hal Lain yang 

juga tidak kalah pentingnya akan 

kebutuhan alat transportasi adalah 

kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan 

kelancaran pengangkutan yang menunjang 

pelaksanaan pembangunan yang berupa 

penyebaran kebutuhan pembangunan, 
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pemerataan pembangunan, dan distribusi 

hasil pembangunan diberbagai sektor ke 

seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor 

industri, perdagangan, pariwisata, dan 

pendidikan.   

 Nilai perusahaan merupakan suatu 

cermin yang menggambarkan sejauh mana 

suatu perusahaan dipandang oleh publik 

dalam kinerjanya (Mindra & Erawati, 

2014). Nilai perusahaan adalah kondisi 

tertentu suatu perusahaan dan nilai 

perusahaan itu dapat diukur dengan nilai 

Price to Book Value (PBV). Nilai 

perusahaan merupakan persepsi investor 

terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 

yang terkait dengan harga saham. Harga 

saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan 

yang tinggi akan membuat pasar percaya 

bukan hanya pada kinerja perusahaan saat 

ini tetapi juga pada prospek perusahaan 

yang akan mendatang (Sambora dkk, 

2014).  

 Fenomena yang sedang terjadi di 

Indonesia salah satu contohnya pada 

angkutan kota yaitu taxi blue bird Tbk 

mengalami pertumbuhan laba bersih pada 

tahun 2018 setelah dua tahun merugi yaitu 

pada tahun 2016 dan 2017. Kenaikan laba 

bersih pada tahun 2018 sebesar Rp 457,30 

miliar sepanjang tahun 2018. Perolehan 

laba bersih tersebut naik 7,63% dari 

perolehan laba pada tahun 2017 sebesar Rp 

424,86 miliar. Pada profitnya dikarenakan 

semakin banyaknya transportasi online 

yang bermunculan dengan adanya promosi 

yang besar dan inovasi yang semakin 

berkembang.  Taxi Blue bird Tbk 

mengalami  penurunan laba pada tahun 

2016 sebesar 48,43% pada semula 

mencetak Rp 824,02 miliar (Rp 336 per 

saham) menjadi Rp 399,07 miliar  ( Rp 144 

per saham). Pada periode yang sama Blue 

bird Tbk memiliki kenaikan hutang yang 

semula Rp 2,82 menjadi Rp 3,10 triliun. 

Pada tahun 2015 terjadi sebaliknya yaitu PT 

Blue bird Tbk mengalami kenaikan laba 

bersih sebesar Rp 12,18% dari Rp 375,55% 

menjadi Rp 824,02 miliar 

(www.market.bisnis.com). 

 Terjadinya kenaikan laba  bersih 

dan laba per lembar saham pada tahun 2018 

karena PT Blue bird Tbk mampu mengatasi 

masalah yang telah terjadi yaitu semakin 

maraknya taxi menggunakan aplikasi 

online, dengan demikian blue bird 

menciptakan aplikasi my blue bird dengan 

bertujuan untuk memadai taxi online 

lainnya. Pengaplikasian my blue bird juga 

akan mendapatkan voucher potongan harga 

dan bertujuan untuk memudahkan para 

konsumen memesan taxi blue bird dengan 

menggunakan aplikasi tersebut. Namun 

pada tahun 2016 dan 2017 PT Blue bird 

Tbk mengalami penurunan kinerja 

dikarenakan tarif taxi online  seperti 

Grab,Gojek dan taxi online yang lain berani 

memasang tarif yang lebih rendah dari PT 

Blue bird Tbk. Sehingga tingkat laba yang 

diperoleh pada PT Blue bird Tbk 

mengalami penurunan. Berdasarkan 

fenomena yang telah diperoleh, terbukti 

bahwa meningkatnya nilai perusahaan 

maka memiliki hubungan terhadap nilai 

saham perusahaan, apabila harga saham 

meningkat maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai perusahaan tersebut baik.  

 Struktur Modal yang diukur dengan 

Debt to Equity Ratio (DER) disini memiliki 

masalah yang penting untuk perusahaan 

karena baik atau buruknya didalam struktur 

modal maka akan berpengaruh langsung 

pada posisi finansial perusahaan. Struktur 

modal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan (Hermuningsih, 

2013) sedangkan  secara parsial, struktur 

modal tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan nilai perusahaan 

(Mandalika, 2016). 

 Ukuran perusahaan yang diukur 

dengan Ln (Logaritma Natural) adalah 

suatu skala dimanaxdapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaanxdengan melihat 

total aktiva perusahaan. Besar kecilnya 

perusahaanxakan mempengaruhi 

kemampuan dalam menangung resiko yang 

mungkin timbul darixberbagai situasi yang 
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dihadapi perusahaan. Ukuran perusahaan 

dianggap mampu mempengaruhi nilai 

perusahaan, karena semakin besar ukuran 

atau skala perusahaan maka akan semakin 

mudah pula perusahaan memperoleh 

sumber pendanaan baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. Ukuran 

Perusahaan juga memiliki pengaruh yang 

berbeda terhadap nilai perusahaan pada 

suatu perusahaan bahwa dalam hal ukuran 

perusahaan dilihat dari total assets yang 

telah tercatat oleh perusahaan dapat 

dipergunakan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Penelitian ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dengan arah koefisien positif (Pratiwi & 

Widyawati, 2017). Namun ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan (Dewi & Wirajaya, 2014). 

Kebijakan deviden yang diukur 

dengan Devident Payout Ratio (DPR) 

memiliki peran penting. Perusahaan 

memiliki lebih banyak pembiayaan hutang 

dan ekuitasxyang kurang, cenderung lebih 

dipengaruhi oleh investor dalamxtata kelola 

perusahaannya. Kebijakan dividen 

(dividend payout ratio) tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan  (Maimunah & 

Hilal, 2014). Jadi, apabila dividend payout 

ratio mengalami kenaikan maka tidak akan 

berpengaruh pada price book value. Namun 

berdasarkan hasil penelitian menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

negatif  terhadap nilai perusahaan (Faridah 

& Kurnia, 2016). 

 Pertumbuhan Aset dapat 

didefinisikan sebagai tanda bagi 

kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan berlangsungnya usaha. 

Dalam cara pandang investor, pertumbuhan 

suatu perusahaan adalah salah satu tanda 

perusahaan berkompeten aspek yang 

menguntungkan dan investor akan lebih 

banyak karena telah melihat keuntungan 

yang didapat, sehingga investor berharap 

pengembalian yang didapat dari investasi 

yang dilakukan menunjukkan pertumbuhan 

yang lebih baik. Pertumbuhan perusahaan 

yang cepat memiliki dampak keuntungan 

dari citra positif dari luar, tetapi perusahaan 

harus lebih hati-hati karena kesuksesan 

yang didapat menyebabkan perusahaan 

menjadi mudah terkena berita negatif. 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Informasi mengenai pertumbuhan 

perusahaan tidak bisa digunakan untuk 

memprediksi nilai perusahaan. Semakin 

tinggi pertumbuhan perusahaan tidak 

terlalu berpengaruh dalam peningkatan 

nilai perusahaan (Dhani & Utama, 2017). 

Namun pada penelitian yang lain 

menyatakan bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan (Safrida, 2013). 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan antara beberapa 

peneliti. Berdasarkan uraian dan penjelasan 

diatas peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, 

Kebijakan Deviden dan Pertumbuhan 

Terhadap Nilai Perusahaan’’ 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal merupakan sinyal yang 

diberikan oleh manajemen perusahaan 

kepada investorxsebagai petunjuk 

menyangkut prospek perusahaan tersebut. 

Perusahaan yang baik dengan sengaja akan 

memberikan pada pasar dan diharapkan 

pasar dapat membedakan perusahaanxyang 

berkualitas baik dan buruk. Teori ini juga 

menunjukkan bahwa adanya asimetri 

informasixantara manajemen dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan dengan 

informasi tertentu. Sinyal yang diberikan 

perusahaan kepada stakeholder dapat 

berupa pengungkapan informasi akuntansi 

seperti laporan keuangan. Isyarat atau 

sinyal adalah suatu tindakan yang diambil 

manajemen perusahaan yang memberikan 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana 
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manajemen mendatang prospek perusahaan  

(Brigham & Ehrhardt, 2016). 

Teori sinyal menjelaskan bahwa 

pihak perusahaan dapat memberikan sinyal 

positif kepada pihak eksternal terkait 

dengan profit yang dihasilkan oleh 

perusahaan, dengan pihak eksternal dapat 

menangkap sinyal positif tersebut, 

diharapkan pihak eksternal yang terdiri dari 

calon investor tertarik menanamkan saham 

nya dan juga akan berdampak pada 

meningkatnya nilai perusahaan (Brigham & 

Houston, 2013). Teori sinyal 

menyimpulkan bahwa manajemen 

memiliki informasi yang akurat mengenai 

nilai perusahaan. Ketika manajemen 

menyampaikan informasixke pasar, maka 

pasar akan merespon informasi tersebut 

sebagai suatu sinyal yang mempengaruhi 

nilai perusahaan yang akan tercermin 

melalui harga saham. Asimetri informasi 

menyebabkan manajemen tidak secara 

penuh menyampaikan semua informasi 

yang dapat memengaruhi nilai perusahaan 

akan melakukan berbagai cara untuk 

mencapai target laba yang telah ditetapkan, 

salah satunya melalui manajemen laba 

(Wolk, et al. (2014). Ketika melakukan 

manajemen laba, maka laba yang 

dilaporkan oleh perusahaan akan terlihat 

lebih tinggi. Pasar akan merespon informasi 

tersebut sebagai suatu sinyal, bahwa 

perusahaan berada dalam kondisi yang 

baik, sehingga akan mempengaruhi harga 

saham perusahaan. 

 

Nilai Perusahaan (Firm Value) 

Nilai perusahaan adalah nilai yang 

bersedia untuk dibayar oleh investor 

apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai 

yang bersedia dibayar dalam teori 

kenyataannya tidak terpaku pada nilai yang 

ada pada laporan keuangannya tetapi calon 

pembeli atau calon investor melihat dari 

sudut pandang masyarakat yaitu reputasi 

dari perusahaan itu sendiri, tata kelola 

perusahaan atau manajemen perusahaan 

yang baik, dan prospek perusahaan tersebut 

dimasa yang akan datang. Nilai perusahaan 

merupakan kondisi tertentu yang telah 

tercapai oleh suatu perusahaan sebagai 

gambaran dari kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan setelah melalui suatu 

proses kegiatan selama beberapa tahun, 

yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan 

hingga saat ini (Sukirini, 2013). 

Meningkatnya nilai perusahaanxadalah 

sebuah prestasi, yang sesuai dengan 

keinginan para pemiliknya, karena dengan 

meningkatnya nilai perusahaan, maka 

kesejahteraanxpara pemiliknya juga akan 

meningkat. 

 

Struktur Modal 

 Struktur modal berkaitan dengan 

pemilihan sumber dana pada suatu 

perusahaan, baik sumber danaxyang 

berasal dari dalam maupun sumber dana 

yang berasal dari luar,akan sangat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Perusahaan yang baik yaitu lebih 

mementingkan menganalisis sejumlah 

faktor, lalu menetapkan suatu struktur 

modal sasaran. Struktur modal merupakan 

pendanaan ekuitas dan hutang dalam suatu 

perusahaan. Kebijakan struktur modal 

melibatkan adanya suatu pertukaran antara 

resiko dan pengembalian. Penggunaan 

lebih banyak utang akan meningkatkan 

risiko yang ditanggung oleh para pemegang 

saham. Namun, penggunaan utang yang 

lebih besar biasanya akan menyebabkan 

terjadinya ekspektasi tingkat pengembalian 

atas ekuitas yang lebih tinggi (Brigham & 

Ehrhardt, 2014). 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan berpengaruh 

berbeda terhadap nilai perusahaan pada 

suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yaitu 

merupakan indikator yang dapat 

menunjukkan suatu kondisi suatu 

perusahaan dimana terdapat beberapa 

parameter yang dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran seberapa besar atau 

kecilnya suatu perusahaan. Sehingga 

pertumbuhan pada suatu perusahaan sangat 

mempengaruhi dalam nilai perusahaan. 
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Perusahaan yang tumbuh lebih cepat maka 

berdampak memiliki keuntungan dari citra 

yang positif yang diperoleh (Tommy dkk, 

2014).  

 
Kebijakan Deviden 

Kebijakan dividen berhubungan 

dengan besarnya dividend payout ratio, 

yaitu besarnya persentase laba bersih 

setelah pajak yang dibagikan sebagai 

dividen kepada pemegang saham. 

Kebijakan dividen nerupakan keputusan 

mengenai laba yang diperoleh perusahaan 

untuk pemegang saham ataukah ditahan 

sebagai laba ditahan yang nantinya akan 

diinvestasikan kembali untuk perusahaan 

dalam pembiayaan kegiatan operasional 

dan investasi di masa yang akan datang. 

Keputusan yang diambil nantinya tentu 

akan memiliki risiko, misalnya jika 

perusahaan memilih untuk membagikan 

dividen maka dan yang ada pada pada akun 

laba ditahan akan berkurang dan akan 

mengurangi dari total sumber dana internal. 

Perusahaan akan membagikan dividennya 

bila perusahaan tersebut memiliki 

kelebihan dana yang diterima dari operasi 

perusahaan. Jika terjadi sebaliknya maka, 

perusahaan tidak akan membagikan 

labanya ke para pemegang saham atau laba 

ditahan maka sumber dana internal menjadi 

lebih besar (Agus Sartono, 2014).  

 

Pertumbuhan Aset  

Penelitian kali ini membahas 

tentang  pertumbuhan penjualan yang 

menunjukkan pertumbuhan perusahaan 

akan menjadi salah satu bentuk ukuran 

dalam menilai kemampuan bagaimana 

perusahaan untuk meningkatkan 

penjualannya dari tahun ke tahun dan dapat 

memberikan kemudahan perusahaan untuk 

memperoleh pendanaan eksternal. 

Perusahaan yang relatif stabil dapat lebih 

memperoleh pinjaman dibandingkan 

dengan perusahaan yang penjualannya 

tidak stabil, karena kebutuhan dana yang 

digunakan suatu perusahaan dengan tingkat 

penjualan yang tinggi akan semakin besar 

(Brigham & Houston, 2013). Pertumbuhan 

perusahaan dapat mempengaruhi 

kepercayaan kreditur terhadap perusahaan 

dan kesediaan pemodalan untuk 

memberikan pendanaan melalui hutang 

jangka panjang. Hal ini dikarenakan dengan 

pertumbuhan penjualan yang baik akan 

berdampak pada keuntungan perusahaan, 

sehingga dapat menjamin keberlangsungan 

aktivitas perusahaan. 

 

Pengaruh Struktur Modal terhadap 

Nilai Perusahaan 

Struktur modal adalah salah satu 

yang harus diperhatikan perusahaan, karena 

struktur modal memiliki penentuan 

bagaimana perusahaan akan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Struktur modal 

juga menunjukkan perbandingan antara 

jumlah hutang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Hasil pengujian hipotesis 

diperoleh bahwaxstruktur modal (DER) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Keterkaitan struktur modal dengan teori 

sinyal yaitu pihak perusahaan, 

mengirimkan sinyal kepada pihak pihak 

eksternal yaitu calon investor atau calon 

pemberi dan jika struktur modal di 

dapatkan semakin kecil oleh perusahaan 

maka nilai perusahaan akan meningkat. 

Dengan demikian maka strktur modal 

memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

 
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan yang tidak 

berpengaruh signifikan memliki makna 

bahwa ukuran perusahaan bukan 

merupakan pertimbangan bagi investor 

dalam berinvestasi. Nilai positif 

memberikan makna bahwa meningkatnya 

ukuran perusahaan maka akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Dengan 

demikian maka ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  
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Pengaruh Kebijakan Deviden terhadap 

Nilai Perusahaan 

Dividen dapat didefenisikan 

sebagai pembagian laba bersih perusahaan 

yang didistribusikan kepada pemegang 

saham atas persetujuan rapat umum 

pemegang saham. Berdasarkan Signalling 

Theory menyatakan bahwa pada suatu 

kenaikan dividen akan lebih besar dari yang 

sebelumnya merupakan suatu sinyal kepada 

investor bahwa manajemen perusahaan 

meramalkan suatu penghasilan yang baik di 

masa yang akan datang. Perusahaaan yang 

memutuskan untuk membagikan labanya 

dalam bentuk dividen kepada para 

pemegang saham daripada menahan dalam 

bentuk laba ditahan (capital gain) maka 

investor akan lebih tertarik 

menginvestasikan dananya kepada 

perusahaan yang membagikan labanya 

(Brigham & Houston, 2013). Perusahaan 

yang membagikan dividennya maka akan 

memiliki resiko tentang prospek 

pertumbuhan perusahaan yang akan 

berkurang karena dana  yang seharusnya 

dapat dijadikan untuk kegiatan investasi. 

Terjadinya perubahan harga saham dapat 

dipengaruhi dari akibat terjadinya kenaikan 

atau penurunan dividen di dalam 

perusahaan. Apabila dividen mangalami 

kenaikan maka harga saham akan 

mengalami kenaikan, dan sebaliknya harga 

saham akan terjadi penurunan dikarenakan 

adanya dividen rendah yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Dengan 

demikian maka kebijakan deviden memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

 

Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap 

Nilai Perusahaan 

Pertumbuhan dalam penelitian ini 

pada perusahaan go public dapat 

dikategorikan sebagai perusahaan yang  

besar atau perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan usaha yang baik, 

maka pertumbuhan perusahaan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Para 

investor yang telah bergabung akan lebih 

tertarik dengan perusahaan berukuran besar 

daripada perusahaan yang berukuran kecil. 

Pertumbuhan perusahaan juga dapat 

menggambarkan bahwa perusahaan akan 

berkembang atau sebaliknya. Pertumbuhan 

perusahaan adalah suatu rasio yang 

menunjukkan keahlian perusahaan untuk 

mempertahankan posisi ekonomi  yang 

berjalan dalam perekonomian dan sektor 

usaha. Hal ini berarti setiap pertambahan 

perubahan total aktiva periode penelitian 

ini mempengaruhi harga perlembar saham 

terhadap ekuitas perlembar saham 

dikalangan investor. Dengan demikian 

maka pertumbuhan aset memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini juga didukung 

oleh peneliti terdahulu menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

secara positif dan dignifikan terhadap nilai 

perusahaan (Dewi & Ary, 2014). Hal ini 

berarti setiap pertambahan perubahan total 

aktiva periode penelitian ini mempengaruhi 

harga perlembar saham terhadap ekuitas 

perlembar saham dikalangan investor. 

Temuan ini didukung dengan teori sinyal 

menyatakan bahwa pengeluaran investasi 

merupakan sinyal positif terhadap saham 

sebagai indikatornilai perusahaan. 

Pengeluaran investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan memberikan sinyal kepada 

investor dan kreditur bahwa perusahaan 

akan tumbuh di masa mendatang, sehingga 

manajer telah memperhitungkan besarnya 

pengembalian yang akan meningkatkan 

nilai perusahaan (Fenandar & Raharja, 

2013). 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

 Paradigma riset ini adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

termasuk penelitian ilmiah yang bersifat 

sistematis pada bagian serta fenomena dan 

hubungannya.Variabel dalam penelitian ini 

menggunakan nilai perusahaan sebagai 

variabel dependen. Ukuran perusahaan, 

struktur modal, kebijakan dividen, 

Pertumbuhan Perusahaan dalam penelitian 

ini digunakan sebagai variabel independen. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, termasuk 

penelitian dasar (basic research). 

Penelitian dasar merupakan penelitian yang 

diarahkan terhadap pengembangan teori-

teori baru. 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel dari penelitian yang 

digunakan terbagi menjadi dua yaitu 

variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen adalah 

Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, 

Kebijakan Dividend dan Pertumbuhan 

Perusahaan, Sedangkan variabel dependen 

adalah Nilai Perusahaan.  

erusahaan.  

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Pada penelitian ini agar dapat 

mempermudah analisis data maka akan 

dijelaskan variabel yang mendasari dalam 

penelitian ini melalui definisi operasional 

dan pengukuran variabel.  

 

Variabel dependen  

Nilai Perusahaan 

Variabel dependen dalam penelitian 

saat ini adalah nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh 

tingginya kemakmuran pemegang saham. 

Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi dan meningkatkan 

kepercayaan pasar tidak hanya terhadap 

kinerja perusahaan saat ini namun juga 

pada prospek perusahaan di masa 

mendatang.  Nilai perusahaan dalam 

penelitian ini diukur menggunakan Price 

Book Value (PBV). Price Book Value 
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(PBV) merupakan gambaran rasio atas 

perbandingan harga pasar saham terhadap 

nilai buku ekuitas yang ada pada laporan 

posisi keuangan. Semakin kecil nilai Price 

Book Value, harga dari suatu saham akan 

dianggap semakin murah. Price Book 

Value dapat dihitung dengan rumus 

berikut: 

𝑃𝐵𝑉 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 
Variabel independent : 

Struktur Modal 

Struktur Modal merupakan perbandingan 

jumlah modal dan jumlah hutang 

perbandingan antara modal asing dan 

modal sendiri. Jika struktur modal berada 

pada titik optimum maka setiap 

penambahan hutang akan menurunkan nilai 

perusahaan. Pada penelitian ini Struktur 

Modal diukur dengan: 

 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Utang

Total Modal
 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan merupakan 

suatu skala dimana dapat di definisikan 

besar kecilnya perusahaan dengan melihat 

total aktiva perusahaan. besar keecilnya 

perusahaan akan mempengaruhi 

kemampuan dalam menanggung beberapa 

resiko yang akan timbul dari berbagai 

situasi yang dihadapi oleh perusahaan.Pada 

penelitian ini Ukuran Perusahaan diukur 

dengan: 

 

Ukuran Perusahaan =  Ln Total Pendapatan 

 

Kebijakan Deviden 

Dividen merupakan pembagian laba 

secara proposional pada para pemegang 

saham sesuai dengan kepemilikan saham 

yang telah dimiliki. Pembagian dividen 

untuk pemegang saham dapat 

mendefinisikan nilai perusahaan di mata 

investor sehingga investor mengetahui 

berjalannya sebuah perusahaan. jika 

semakinxbesar pendistribusian saham pada 

para pemegang saham, maka perusahaan di 

nilai sebagai mampu mengelola perusahaan 

dengan baik. Pada penelitian ini Kebijakan 

Dividen diukur dengan: 

 

𝐷𝑃𝑅 =
Dividen Tunai

Laba Perusahaan
 

 

Pertumbuhan aset 

Pertumbuhan aset perusahaan 

diharapkan oleh pihak eksternal maupun 

internal perusahaan, karena pertumbuhan 

perusahaan yang memiliki nilai baik 

memberikan tanda bagi perkembangan 

perusahaan. Dari sudut pandang investor, 

pertumbuhan suatu perusahaan merupakan 

tanda bagi perusahaan memiliki aspek yang 

menguntungkan, dan investor pun akan 

mengharapkan tingkat pengembalian yang 

menguntungkan dari investasi yang 

dilakukan menunjukkan bahwa 

perkembangan yang baik. Pengukuran 

pertumbuhan perusahaan dapat diukur 

dengan perbandingan antara total aktiva 

tahun yang bersangkutan (tahun ke t-1) 

dikurangi jumlah total tahun sebelumnya 

(tahun ke t-1) kemudian dibagi dengan 

jumlah total tahun sebelumnya (tahun ke t-

1). Berikut ini adalah perhitungannya: 

 
𝐏𝐞𝐫𝐭𝐮𝐦𝐛𝐮𝐡𝐚𝐧 

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 (𝒕) − 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 (𝒕 − 𝟏)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 (𝒕 − 𝟏)
𝑿𝟏𝟎𝟎% 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi linear berganda. Model persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan: 

Y   = Variabel dependen (nilai perusahaan) 

X1 = Variabel independen (struktur modal) 

X2 = Variabel independen (ukuran 

perusahaan) 

X3 = Variabel independen (kebijakan 

dividen) 

X4 = Variabel independen (pertumbuhan 

perusahaan) 

a = Konstanta (nilai Y apabila X1, 

X2…..Xn = 0) 
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b = Koefisien regresi (nilai peningkatan 

ataupun penurunan) 

e = Error 

 

Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda 

merupakan suatu metode analisa yang 

digunakan untuk menentukan ketepatan 

prediksi dari pengaruh yang terjadi antara 

variabel independen terhadap variable 

dependen. Untuk mengetahui variable 

independen yang dominan pengaruhnya 

terhadap variabel dependen, ditunjukkan 

dengan koefisien regresi (b) yang sudah 

distandardisasi yaitu nilai beta. 

 

Tabel 1  

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

  

Model B t Sig. 

(Constant) 0.151 0.261 0.794 

DER 0.071 3.310 0.001 

SIZE -0.001 -0.048 0.962 

DPR -0.073 -1.980 0.050 

PA -0,011 -0.109 0.913 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, 

variable dependen dan variabel 

independent mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas ini 

dapat dilakukan melalui analisis grafik dan 

analisis statistik. 

 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas untuk 

menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara satu 

atau semua variabel bebas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas 

atau tidak terjadi multikoliniearitas. 

 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedestisitas adalah uji 

yang digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Apabila variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lainnya 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedestisitas. 

Model regresi yang baik apabila merupakan 

model yang tidak terjadi heterokedestisitas. 

Pengujiannya dengan menggunakan uji 

gletser yaitu uji dengan meregresikan 

antara variabel independen dengan nilai 

absolut. Jika tingkat signifikan pada 

variabel independen > 0.05 maka tidak 

terjadi heteroskedestisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1. Tujuan dilakukannya uji 

autokorelasi adalah untuk mengetahui ada 

atau tidaknya korelasi antara data dalam 

variabel pengamatan (Ghozali, 2016). 

Masalah yang timbul; akibat terjadi 

autokorelasi antara data dalam variabel 

pengamatan. Penelitian ini diuji dengan 

menggunakan uji RunsTest sebagai 

pengujian autokorelasi, dengan kritera 

pengambilan keputusan yaitu ketika nilai 

residual Runs Test memiliki tingkat 

signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan 

model regresi terbebas dari autokorelasi. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji F 

Uji F menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yaitu X1 dan X2 (ukuran 

perusahaan dan leverage) secara bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap 

variabel tergantung yaitu Y (nilai 

perusahaan). Uji F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

terikat. Signifikan berarti hubungan yang 

terjadi dapat berlaku untuk populasi. 
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Penggunaan tingkat signifikansinya 

beragam, tergantung keinginan peneliti, 

yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 (10%).  

 

Uji R2 

Koefisien determinasi (R2) 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan yang paling baik dalam analisa 

regresi, hal ini ditunjukan oleh besarnya 

koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) 

sampai dengan 1 (satu). Untuk melihat 

koefisien determinasi pada regresi linier 

berganda adalah dengan menggunakan nilai 

R Square. Dari koefisien determinasi (R2) 

ini dapat diperoleh suatu nilai untuk 

mengukur besarnya sumbangan dari 

beberapa variabel X terhadap variasi naik 

turunnya variabel Y yang biasanya 

dinyatakan dalam prosentase. 

 

Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji 

secara parsial masing-masing variabel. 

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 

coefficients pada kolom sig 

(significance).  Jika probabilitas nilai t atau 

signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Struktur Modal terhadap 

Nilai Perusahaan 

Hasil uji t menyatakan bahwa 

variabel struktur modal memiliki 

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dengan t-

hitung sebesar 3.310. Hal ini menyatakan 

bahwa H1 diterima dan dapat disimpulkan 

bahwa variabel struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan 

Hasil uji t menyatakan bahwa 

variabel ukuran perusahaan memiliki 

signifikansi sebesar 0.962 > 0,05 dengan t-

hitung sebesar 0.048. Hal ini menyatakan 

bahwa H2 ditolak dan dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Kebijakan Deviden terhadap 

Nilai Perusahaan 

Hasil uji t menyatakan bahwa 

variabel kebijakan deviden memiliki 

signifikansi sebesar 0.050 > 0,05 dengan 

t-hitung sebesar -1.980. Hal ini 

menyatakan bahwa H3 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa variabel kebijakan 

deviden tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap 

Nilai Perusahaan 

 Hasil uji t menyatakan bahwa 

variabel pertumbuhan aset memiliki 

signifikansi sebesar 0.913 > 0,05 dengan t-

hitung -0.109. Hal ini menyatakan bahwa 

H4 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel pertumbuhan aset tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

KESIMPULAN, SARAN DAN 

KETERBATASAN 

Berdasarkan hasil pengujian 

analisis statistik dan uji hipotesis, maka 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Hasil pengujian hipotesis pertama 

menyatakan bahwa Struktur Modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. hal 

ini dikarenakan bahwa semakin baik 

manajemen dalam mengalola struktur 

modal perusahaan maka hal itu akan 

meningkatkan nilai perusahaan dan 

menjadikan pertimbangan bagi para calon 

investor. 

 Hasil pengujian hipotesis kedua 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar total 

aset yang dimiliki perusahaan belum tentu 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. size 

bukan merupakan pertimbangan bagi 
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investor untuk berinvestasi. Para investor 

tidak melihat atau mempertimbangkan size 

dalam membeli saham. Meskipun 

perusahaan memiliki nilai aset yang besar 

tidak menjamin investor tertarik 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Sehingga akan menurunkan nilai 

perusahaan.  

 Hasil pengujian ketiga menyatakan 

bahwa kebijakan deviden tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini dikarenakan apabila dividend payout 

ratio mengalami kenaikan maka tidak akan 

berpengaruh pada price book value. 

 Hasil pengujian keempat 

menyatakan bahwa perumbuhan aset tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini dikarenakan Informasi mengenai 

pertumbuhan perusahaan tidak bisa 

digunakan untuk memprediksi nilai 

perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan aset dalam perusahaan 

tidak selamanya perpengaruh terhadap nilai 

aset pada suatu perusahaan. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan keterbatasan dalam 

penelitian ini. Berikut ini masih terdapat 

keterbatasan sehingga mempengaruhi hasil 

akhir dari penelitian. keterbatasan dalam 

penelitian ini yaitu masih banyak jasa 

transportasi yang mengalami kerugian. 

Keterbatasan yang dapat ditemukan juga 

dalam penelitian ini yaitu terdapat data 

yang tidak normal (nilai ekstrim) sehingga 

terjadi outlier data. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian 

ini, maka dapat diajukan saran bagi peneliti 

selanjutnya adalah menggunakan 

pengambilan  data dari perusahaan yang 

lebih luas lagi dan memiliki laporan 

keuangan pada website perusahaan dan 

dengan menambahkan variabel lain yang 

mepengaruhi nilai perusahaan. 
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