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“Man Jadda Wa Jadda” 
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mendapatkannya 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Nilai Perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dengan kriteria: Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-

2015, Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2015 secara berturut-turut, 

Memiliki data-data yang lengkap dan bisa diakses terkait dengan variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Teknik analisa yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, uji statistik t, uji signifikan 

simultan, dan koefisien determinasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas memberikan pengaruh 

positif terhadap Nilai Perusahaan. Keputusan Pendanaan memberikan pengaruh 

positif terhadap Nilai Perusahaan. Tingkat Inflasi tidak memberikan pengaruh 

negatif terhadap Nilai Perusahaan. Dan Profitabilitas, Keputusan Pendanaan, dan 

Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan secara simultan. 

 

Kata Kunci: Profitabilitas, Keputusan Pendanaan, Tingkat Inflasi dan Nilai 

Perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the factors that affect the Company's value to 

mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2013-2015 period. 

 The sampling technique used in this research is purposive sampling with 

criteria: The company studied mining company listed on the Indonesia Stock 

Exchange (BEI) during the years 2013-2015, the mining company to publish 

financial statements on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during 2013 -2015, 

respectively, have the complete data can be accessed and linked to the variables 

used in the study. Analysis techniques used in this study is the classical 

assumption test, panel data regression analysis, statistical t test, significant test 

simultaneously, and the coefficient of determination. 

The results showed that the profitability of a positive impact on company 

value. Funding decision a positive impact on company value. Inflation does not 

negatively impact the Company Values. And Profitability, Funding Decisions, and 

Inflation effect on the Company Value simultaneously. 

 

Keywords: Profitability, Funding Decisions, Inflation and Value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


