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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Struktur 

Modal dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Populasi penelitian ini adalah Sektor Energi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2021.  Jenis penelitian ini adalah penelitian 

korelasional. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 69 perusahaan. Jumlah sampel 

sebanyak 9 perusahaan yang telah memenuhi kriteria sampel penelitian. Teknik 

analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan 

analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial menggunakan analisis 

jalur dengan metode Structural Equation Modelling Partial Least Squares (SEM-

PLS).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen, Struktur Modal berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen, Profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan,  Struktur Modal berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Kebijakan Dividen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan melalui Kebijakan Dividen, Struktur Modal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan melalui Kebijakan Dividen.  

Saran yang diberikan penelitian ini ditujukan bagi investor sebaiknya dapat 

menganalisis serta mempertimbangkan informasi data laporan tahunan yang 

memuat profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen serta nilai perusahaan. 

Bagi perusahaan perlu meningkatkan Profitabilitas dan Struktur Modal, 

mempertimbangkan Kebijakan Dividen yang akan diambil, sehingga tidak 

menimbulkan persepsi negatif bagi investor. Bagi penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan objek perusahaan pada sektor lainnya dan menambah periode 

penelitian apabila memungkinkan.   
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