
 

 

ABSTRAK 

Windi Fitriani, 1148020321, Pengaruh Profitabilitas dan Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Unilever Indonesia Tbk. 

Periode Tahun 2006-2017) 

 

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan untuk memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham. Setiap perusahaan membutuhkan modal guna 

menjalankan aktivitas dan kegiatan operasionalnya. Dalam berinvestasi para 

investor maupun calon investor perlu mengumpulkan informasi sebagai salah satu 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Pada 

pasar modal yang efisien, harga saham mencerminkan semua informasi baru. 

Sumber informasi tersebut dapat diperoleh dengan menganalisis laporan 

keuangan. Indikator yang biasanya digunakan para investor adalah dengan 

memperhatikan Profitabilitas dan Kebijakan Dividen terhadap nilai peusahaan.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Profitabilitas dan 

Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan baik secara parsial 

maupun secara simultan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Periode 2006-2017. 

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dianalisis 

berdasarkan data runtut waktu (time series), dengan analisis statistik yaitu analisis 

uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan 

analisis uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji f dengan menggunakan 

aplikasi SPSS Statistik Versi 20. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

secara parsial Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, hal ini dilihat 

dari uji t diperoleh thitung>ttabel(5,571>2,262) dengan nilai signifikan (0,000<0,05) 

maka hipotesis Ha1 diterima. Untuk variable Kebijakan Dividen secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan hal ini dilihat dari uji t di 

perolehthitung<ttabel(-0,082<2,262) dengan signifikan (0,936>0,05) maka Ha2 

ditolak. Kemudian secara simultan Profitabilitas dan Kebijakan Dividen 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, hal ini dilihat dari uji f di 

peroleh Fhitung> Ftabel (21,910>4,26) dengan nilai signifikan (0,000 < 0,05) maka 

hipotesis Ha3 diterima. Pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen sebesar 83% yang ditunjukan oleh hasil dari koefisien  determinasi (R
2
) 

sebesar 0,830. Sedangkan sebesar 17% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
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