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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan dari Pengaruh Kesempatan Investasi, Leverage, Dan Kebijakan Dividen  

Terhadap Nilai Perusahaan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2006-2012“. 

Sampel penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006-2012. Sampel yang dipilih menggunakan metode 

purposive sampling dan diperoleh 19 perbankan yang menjadi sampel. Analisis 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis 

regresi, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t serta analisis koefisien 

determinasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

Kesempatan Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

sebesar 28,8%, Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

sebesar sebesar 3,2%, efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan sebesar 8,4%  

 

   Kata kunci: Kesempatan Investasi, Leverage, Dan Kebijakan Dividen  

Nilai Perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Waarahmatullahi Wabarakaatuh, 

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin-Nya 

penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik 

dan tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat beriring salam juga penulis panjatkan 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat 

dan kita selaku umatnya.  

Laporan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Setelah melalui pembelajaran dan 

segala perjuangan, atas hidayah dan kebesaran-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan laporan skripsi dengan judul “PENGARUH KESEMPATAN 

INVESTASI, LEVERAGE, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN  TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN”. Suatu Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Usulan 

Penelitian ini tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadi lebih baik di 

masa yang akan datang. 
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Laporan skripsi ini tidak akan selesai dan terwujud tanpa adanya bantuan 

dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan 

terimakasih kepada mamah Indah Shintawati dan papah Yayan Mulyana S.E.,MM 

selaku orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan doa restunya 

yang tidak terbalaskan demi kesuksesan penulis dalam mencapai cita-cita. Terima 

kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada yang terhormat Bapak 

Dadan Soekardan, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan masukan, saran dan 

pendapat yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan skripsi ini 

dengan baik. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, SP., M.Si., MKom. Rektor Universitas 

Pasundan. 

2. Dr. H. R. Abdul Maqin, S.E., M.Si., MP. Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan. 

3. Dr. H. Sasa S. Suratman, S.E., M.Sc., Ak Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. 

4.  Bapak Dadan Soekardan, S.E., M.Si., Ak Sekertaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. 

5. Bapak Bardjo Sugeng, S.E., M.Si., Ak Dosen Wali yang telah 

memberikan arahan serta dukungan. 

6. Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberi dukungan 

untuk kelancaran penyusunan Laporan skripsi ini. 
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7. Reza Herdiansyah, yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih 

saying kepada penulis. 

8. Sahabat-sahabat khususnya Arini, Tia, Lani, Elsa, Rezza, atas 

semangat, dukungan dan motivasinya. 

9. Serta semua pihak yang terlibat dalam membantu penulisan Laporan 

skripsi hingga tersusunnya Laporan ini. Terima kasih. 

Dengan segala keterbatasan penulis, semoga memiliki arti, baik secara 

keilmuan ataupun secara moral dan sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membutuhkan khususnya mahasiswa akuntansi. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 

 

Bandung, Oktober 2014 

Penulis, 

 

 Devia Indriyani 
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