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ABSTRACT 

 

Penelitian ini membahas tenatang pengaruh struktur modal, kebijakan 

dividen, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sector 

infrastruktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama tahun 2014-

2018. Variabel yang diuji terdapat variabel dependen dan independent. 

Price Earning Ratio (PER) digunakan sebagai variabel dependen 

sedangkan Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR), 

Quick Ratio (QR), dan Return on Assets (ROA) merupakan variabel 

independent. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan dividen yang diukur 

dengan DPR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan 

struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

This study discusses the influence of capital structure, dividend policy, 

liquidity and profitability on firm value in the infrastructure sector which was 

listed on the Indonesia stock exchange during 2014-2018. The variables 

tested there are dependent and independent variables. Price Earning 

Ratio (PER) is used as the dependent variable while Debt to Equity Ratio 

(DER), Dividend Payout Ratio (DPR), Quick Ratio (QR), and Return on 

Assets (ROA) are independent variables. The results of this study are the 

dividend policy measured by the DPR has a positive effect on the value of 

the company while the capital structure, liquidity, and profitability do not 

affect the value of the company.  
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