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ABSTRAK 
 

Pengaruh Informasi Nilai Perusahaan, Kebijakan Dividen dan Struktur Modal 
Terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di  Bursa Efek Indonesia). 
 

Oleh : Defriko Gusma Putra/2012 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh informasi nilai 

perusahaan dalam hal ini price book value (PBV) terhadap harga saham, 2) 
Pengaruh kebijakan dividen dalam hal ini dividend payout ratio (DPR) terhadap 
harga saham, 3) Pengaruh struktur modal dalam hal ini debt to equity ratio (DER) 
terhadap harga saham. 

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Pemilihan 
sampel dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik 
dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Nilai perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap harga saham, dimana nilai signifikansi 0,031 < 0,05 dan 
nilai t hitung > t tabel yaitu 2,214 > 1,995  namun nilai β negatif -0,028 (H1 ditolak). 
2) Kebijakan dividen berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham, 
dimana nilai signifikansi 0,034 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,171 > 1,995 
serta nilai β positif 0,032 (H2 diterima). 3) Struktur modal berpengaruh signifikan 
negatif terhadap harga saham, dimana nilai signifikansi 0,006 < 0,05 dan nilai t 
hitung > t tabel yaitu 2,861 > 1,995 serta nilai β negatif -0,040 (H3 diterima).  

Untuk perusahaan, sebaiknya keputusan yang diambil manajer dalam 
pelaksanaan fungsi manajemen keuangan adalah keputusan yang dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. Bagi investor, sebaiknya menanamkan modal 
pada perusahaan yang mempunyai kinerja perusahaan yang baik. Untuk investor, 
sebaiknya menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kinerja yang baik 
dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Bagi penelitian selanjutnya 
memperpanjang periode pengamatan, menambah kategori perusahaan yang 
dijadikan sampel penelitian misalnya seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 
dan menambahkan informasi lain sebagai variabel yang diduga dapat 
mempengaruhi harga saham. 
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