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ABSTRAK 

 

SARAH SAKINAH. 8105151347. Pengaruh Profitabilitas dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017. Skripsi. Jakarta: 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mengunakan meode penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi berganda dengan variabel 

independen profitabilitas yang diproksikan dengan return of equity (ROE) dan 

kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend payout ratio (DPR) dengan 

variabel dependen nilai perusahaan yang diproksikan dengan price book value 

(PBV). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan tahunan 

dari tahun 2015 – 2017.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas bernilai positif yang berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan Sedangkan kebijakan dividen bernilai negatif 

dan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara simultan (bersama-sama) 

diperoleh bahwa ada pengaruh secara signifikan antara profitabilitas dan kebijakan 

dividen.  

Kata kunci: Nilai Perusahaan, Profitabilitas, dan  Kebijakan Dividen 
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ABSTRACT 

 

SARAH SAKINAH. 8105151347. The Effect of Profitability and Dividend policy 

on Firms Value in Manufacturing Companies Listed on The Indonesian Stock 

Exchange (IDX) Period 2015-2017. Thesis. Jakarta: Faculty of Economics. State 

University Jakarta 2019.  

This study aims to determine the effect of profitability and dividend policy on firm 

value in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). 

This study uses a quantitative research method with a multiple regression analysis 

approach with an independent variable of profitability that is proxied by return of 

equity (ROE) and dividend policy which is proxied by dividend payout ratio (DPR) 

with the dependent variable firm value proxied by price book value (PBV).  

This research was conducted using annual financial reports from 2015 - 2017. The 

results of the study show that profitability is a positive value that has a significant 

effect on company value. While dividend policy is negative and does not affect the 

value of the company. Simultaneously (together) it was found that there was a 

significant influence between profitability and dividend policy. 

Keyword: Firm Value, Profitability, and Dividend Policy 
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