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ABSTRAK 

Pengaruh kesempatan investasi, risiko keuangan, kebijakan dividen dan likuiditas 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Oleh : Adrizal/2012 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh kesempatan investasi 
terhadap nilai perusahaan. 2) Pengaruh risiko keuangan terhadap nilai perusahaan. 
3) Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 4) Pengaruh likuiditas 
terhadap nilai perusahaan. 

Jenis penelitian adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan 
sampel dengan metode purposive sampling. Analisis data dengan regresi berganda 
dan uji t untuk melihat pengaruh kesempatan investasi, risiko keuangan, kebijakan 
dividen dan likuiditas terhadap nilai perusahaan.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Kesempatan investasi 
berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, dimana nilai signifikansi 
0,000 < 0,05, nilai thitung > ttabel yaitu 16,911 > 1,6539 dan β bernilai positif sebesar 
0,267 (H1 diterima). 2) Risiko keuangan tidak berpengaruh signifikan negatif 
terhadap nilai perusahaan, dimana nilai signifikansi 0,001 < 0,05, nilai thitung > ttabel 
yaitu 3,448 > 1,6539 dan β bernilai positif sebesar 0,039 (H2 ditolak). 3) 
Kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan, dimana nilai signifikansi 
0,573 > 0,05, nilai thitung < ttabel yaitu 0,565 < 1,6539 dan β bernilai positif sebesar 
0,018 (H3 ditolak). 4) Likuiditas tidak mempengaruhi nilai perusahaan, dimana 
nilai signifikansi 0,00 < 0,05, nilai thitung < ttabel yaitu -11,266 < -1,6539 dan β 
bernilai negatif sebesar -0,147(H4 ditolak). 

Saran dalam penelitian ini antara lain (1) Bagi investor hendaknya 
mempertimbangkan variabel lain dalam mengukur kandungan informasi laba yang 
dimiliki perusahaan ketika akan mengambil keputusan investasi. (2) Bagi 
penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan teknik pengambilan sampel 
dengan teknik mengambil sampel dari seluruh populasi (total sampling). Peneliti 
selanjutnya diharapkan juga menggunakan periode pengamatan yang lebih 
panjang dan menambah variabel yang mungkin berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 


