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MOTTO 

 

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”. 

 (Q.S. Al-Baqarah: 28) 

 

“Bertawakalah kepada Allah SWT maka Allah SWT  akan mengajarimu. 

Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu”.  

(Q.S. Al-Baqarah: 282) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 

yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.  

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 

 

“Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah berjuang, jika engkau tak tahan 

lelahnya belajar, engkau akan menanggung perihnya kebodohan”.  

(Imam Syafi’i) 

 

“Hidup adalah tantangan yang harus dihadapi dan perjuangan yang harus 

dimenangkan”. 

 (Titis Teguh) 
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Untuk teman-teman The Nangka’z, terima kasih dukungan dan kebersamaannya 
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INTISARI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan variabel 

independen, yaitu profitabilitas, keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen, dan good corporate governance, dan variabel dependennya 

adalah nilai perusahaan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 dan juga yang terdaftar 

di Indonesian Institute for Corporate Governance tahun 2010-2014. Sampel 

diambil menggunakan metode purposive sampling dan memilih perusahaan-

perusahaan yang memenuhi kriterisa sampel. Berdasarkan kriteria sampel, 

diperoleh 39 data sampel. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji 

regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 

keputusan investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, keputusan pendanaan berpengaruh postif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, dan good corporate governance berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Kata kunci: profitabilitas; keputusan investasi; keputusan pendanaan; kebijakan 

dividen; good corporate governance; nilai perusahaan 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to the analyze of probability, investment 

decision, finance decision, dividend policy, and good corporate governance to 

firm value. This research used probability, investment decision, finance decision, 

dividend policy, and good corporate governance as independent variables and 

firm value as dependent variable. 

The sample in this study is company listed in Indonesian Stock Exchange 

and Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) during 2010 to 2014. 

The sample was taken based on purposive sampling method, and selecting the 

sample based on criteria. By selecting sample found 39 samples of this research. 

Statistical method used in this study is multiple regression analyze for the 

statistical test of hypothesis testing and statistical. The analyzes result are 

probability have positive and influence to firm value, investment decision have 

positive and do not have influence to firm value, finance decision have positive 

and influence to firm value, dividend policy have positive and do not have 

influence to firm value, and good corporate governance have negative and do not 

have influence to firm value. 

Keywords: Probability, Investment Decision, Finance Decision, Dividend Policy, 

Corporate Governance, and firm Value 
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