
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Signalling Theory 

Teori Sinyal menurut Brigham dan Houston (1999) dalam Fenandar (2012) adalah 

tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor tentang bagaimana 

manajemen memandang perusahaan. Teori sinyal membahas bagaimana 

seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) 

disampaikan kepada pemilik (principal). Dorongan dalam memberikan sinyal 

timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan 

pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif 

lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan pihak manajemen. 

Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan mengurangi informasi asimetris, 

caranya dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan 

yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai 

prospek pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan keuangan 

yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Pada signalling theory, 

manajemen berharap dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik 

ataupun pemegang saham dalam menyajikan informasi keuangan. Publikasi 

laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan 

sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan harga saham perusahaan.  
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Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena mengandung 

banyak catatan, rincian dan gambaran keadaan masa lalu, saat ini, dan tentu saja 

masa yang akan datang untuk memperkirakan kemajuan perusahaan dan akibatnya 

pada perusahaan. Informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai 

perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan 

kreditor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Peningkatan utang diartikan 

oleh pihak luar sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di 

masa yang akan datang dan adanya risiko bisnis yang rendah, akan direspon 

secara positif oleh pasar (Brigham dan Houston, 1999).  

Penggunaan dividen sebagai isyarat berupa pengumuman yang menyatakan 

bahwa suatu perusahaan telah memutuskan untuk menaikkan dividen per lembar 

saham mungkin diartikan oleh penanam modal sebagai sinyal yang baik, karena 

dividen per saham yang lebih tinggi menujukkan bahwa perusahaan yakin arus 

kas masa mendatang akan cukup besar untuk menanggung tingkat dividen yang 

tinggi (Weston dan Copeland, 1998). 

Teori Michael Spense (1973) dalam Fenandar (2012) menyatakan bahwa 

pengeluaran investasi merupakan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan 

di masa yang akandatang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator 

nilai perusahaan. Pengeluaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan 

memberikan sinyal kepada investor dan kreditur bahwa perusahaan akan tumbuh 

di masa mendatang. Biasanya pengeluaran investasi yang dilakukan oleh manajer 

telah memperhitungkan besarnya pengembalian yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 
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2.2 Keputusan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang 

bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi 

serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka (Pedoman Akntansi Perbankan Indonesia, 

2008). Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah keputusan investasi 

(investment decision), keputusan pendanaan (financing decision), dan kebijakan 

dividen (dividend policy) (Weston dan Copeland,1999).  

Keputusan yang pertama mengenai keputusan alokasi dana yang berasal dari 

dalam perusahaan atau yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk 

investasi. Di sini manajemen keuangan harus mengetahui investasi yang paling 

baik untuk perusahaan. Keputusan yang kedua berfungsi sebagai pengambil 

keputusan pendanaan atau yang biasa disebut pembiayaan investasi.  

Keputusan pendanaan ini mengarah kepada persoalan pembelanjaan kegiatan 

perusahaan yang optimal, efisiensi dalam memperoleh dana, keputusan dalam 

menggunakan modal asing atau modal sendiri, dan mempertahankan komposisi 

sumber dana yang optimal. Keputusan yang ketiga ini menyangkut tentang 

keputusan laba yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk dividen kas dan pembelian saham kembali atau laba tersebut 

ditahan yang berfungsi sebagai pembiayaan investasi di masa yang akan datang 

(Sartono, 2001). 
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2.2.1 Keputusan Investasi 

Di era globalisasi saat ini, investasi merupakan suatu kegiatan yang umum di 

masyarakat terutama pada masyarakat modern. Kegiatan investasi saat ini sangat 

berbeda dengan kegiatan investasi pada masa lalu yang mengharuskan kedua 

belah pihak harus hadir dan menyetujuinya. Di era saat ini investasi dapat 

dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus dihadiri oleh kedua belah pihak. 

Dengan menggunakan jaringan perangkat lunak internet. Kegiatan investasi 

didasarkan atas informasi yang didapat dengan mudah sehingga memancing 

masyarakat dalam menentukan keputusan investasi (Fahmi, 2014). 

Keputusan investasi merupakan keputusan yang dikeluarkan perusahaan terkait 

dengan kegiatan perusahaan untuk melepaskan dana pada saat sekarang dengan 

harapan untuk menghasilkan arus dana masa mendatang dengan jumlah yang 

lebih besar dari yang dilepaskan pada saat investasi awal, sehingga harapan 

perusahaan untuk selalu tumbuh dan berkembang akan semakin jelas dan 

terencana. Keputusan investasi dapat dikelompokan dalam investasi jangka 

pendek seperti investasi dalam kas, persediaan, piutang dan surat berharga 

sedangkan keputusan investasi jangka panjang seperti gedung, peralatan produksi, 

tanah, kendaraan dan aktiva tetap lainnya. Keputusan investasi ini akan tercermin 

dari sisi aktiva dalam neraca perusahaan (Sartono, 2001).  

Keputusan investasi merupakan langkah awal untuk menentukan jumlah aktiva 

yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan sehingga keputusan investasi ini 

merupakan keputusan terpenting yang dibuat oleh perusahaan (Jogiyanto, 2008). 

Menentukan keputusan investasi tentu saja mengharuskan para investor untuk 
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lebih efektif dan efisien dalam mengambil ketegasan akan tujuan yang 

diharapkan. Beberapa contoh umum tujuan berinvestasi: 

1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. 

2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit 

actual). 

3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. 

4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 

Tentunya proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi ini adalah 

sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam dengan tidak 

mengesampingkan prinsip dan perhitungan prinsip kehati-hatian (prudent 

principle). Dalam aktivitasnya investasi pada umumnya ada dua bentuk, yaitu; 

1. Real Investment 

Investasi nyata secara umum melibatkan aset berwujud, seperti tanah, mesin-

mesin, atau pabrik. 

2. Financial Investment 

Investasi keuangan melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (common 

stock) dan obligasi (bond). 

Menururt William F. Sharpe, et all., (2005) dalam Fahmi (2014) menegaskan 

bahwa pada perekonomian primitif hampir semua investasi lebih ke investasi 

nyata, sedangkan pada perkonomian modern, lebih banyak dilakukan investasi 

keuangan dimana lembaga-lembaga untuk investasi yang berkembang pesat 

memberi fasilitas untuk berinvestasi nyata. Jadi kedua bentuk investai bersifat 

komplementer, bukan kompetitif.  
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Sehingga dapat melihat salah satu ukuran ekonomi negara tersebut adalah maju 

dimana keberadaan dan kualitas dari bursa efeknya diakui oleh para pebisnis. Para 

investor dapat memilih dan memutuskan tipe investasi yang mana akan mereka 

pilih, terdapat dua tipe investasi : 

a.  Direct Investment 

Investasi langsung adalah mereka yang memiliki dana dapat berinvestasi dengan 

membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat 

dilakukan baik melalui para perantara atau beberapa cara lainnya. Menurut 

Jogiyanto (2008) Investasi langsung ada tiga macam. Investasi langsung yang 

tidak dapat diperjualbelikan seperti tabungan dan giro. Investasi langsung yang 

dapat diperjualbelikan seperti yang terjadi di pasar uang, selain itu investasi 

langsung yang ada di pasar modal seperti surat berharga dan saham, dan yang 

terakhir investasi dipasar turunan seperti opsi, waran dan sebagainya. 

b. Indirect Investment 

Investasi tidak langsung adalah mereka yang melakukan keputusan investasi 

dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup 

hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja dan sejenisnya. 

Investor yang melakukan indirect investment umumnya tidak terlibat dalam 

pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Sebagai contoh membeli 

saham dan obligasi yang dijual di pasar modal dan itu juga biasanya melalui 

perantara yaitu perusahaan investasi atau adanya perantara (agent). 



16 
 

Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan 

cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk 

diinvestasikan. 

  Investasi tidak    Investasi 

      langsung     langsung 

 

 

    Investasi langsung 

 

Gambar 2.1 : Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung 

(Jogiyanto, 2008) 

Dalam melakukan keputusan investasi, para manajemen keuangan atau investor 

dapat melalui proses-proses pengambilan keputusan investasi sebagai berikut 

(Fahmi, 2014): 

1. Menetapkan sasaran investasi kepada apa yang akan di investasikan, sesuai 

dengan apa yang akan ditujukan pada investasi tersebut.   

2. Perusahaan membuat kebijakan dalam berinvestasi yang menggunakan dana 

dari bond, stock, dan lainnya. 

3. Memilih strategi portofolio pada investasi aktif atau pasif. Apabila dilakukan 

pada investasi aktif, semua kondisi tentang perusahaan akan tergambarkan di 

pasar saham. 

4. Memilih aset investasi yang akan memberikan return terbaik . 

Aktiva – aktiva 

keuangan 

Perusahaan 

Investasi 
Investor 
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5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja, karena perusahaan menginginkan 

keuntungan yang bersifat suistainability, dan bukan hanya keuntungan yang 

diperoleh sesaat saja (stimulus profit). 

Jika perusahaan mampu membuat keputusan investasi yang tepat surplus yang 

diperoleh akan memberikan kontribusi terhadap arus kas yang masuk, kemudian 

diakumulasikan pada peningkatan profit perusahaan. Pertumbuhan perusahaan 

adalah faktor yang diharapkan oleh investor sehingga perusahaan tersebut dapat 

memberikan imbal hasil yang diharapkan. Pertumbuhan perusahaan yang selalu 

meningkat dan bertambahnya nilai aset diharapkan dapat mendorong ekspektasi 

investor karena kesempatan investasi dengan keuntungan yang diharapkan dapat 

tercapai. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham 

sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Dalam menentukan peluang 

investasi dimasa yang akan datang dapat diukur menggunakan konsep Investment 

Opportunity Set (IOS). 

2.2.1.1 Investment Opportunity Set 

Myers (1977) dalam Lihan dan Bandi (2010) mengemukakan konsep IOS yang 

merupakan keputusan investasi dalam bentuk kombinasi aktiva yang dimiliki 

perusahaan dengan pilihan investasi dimasa depan. Nilai perusahaan tergantung 

pada pengeluaran perusahaan dimasa yang akan datang, yang pada saat ini 

merupakan pilihan–pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan return 

yang besar. Kallapur dan Trombley (1999) dalam Yuliani (2011) menyatakan 

bahwa kesempatan investasi tidak dapat diobservasi. Sehinga memerlukan proksi 

yang dapat mengukur kesempatan investasi tersebut. 
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Pengukuran keputusan investasi menurut Smith dan Watts (1992); Gaver dan 

Gaver (1995); Kallapur dan Trombley (1999) dalam Yuliani (2011) membuat 

empat klasifikasi yaitu:  

1. Berhasis harga (price based proxies) 

Harga saham merupakan proksi terbaik dari kinerja perusahaan karena 

menggambarkan kinerja perusahaan di masa lalu dan massa depan. Proksi ini 

berdasarkan perbedaan antara asetdan nilai perusahaan. Oleh karena itu, proksi ini 

sangat tergantung pada harga saham sebagai manifestasi dari nilai perusahaan. 

Perusahaan yang tumbuh akan memiliki harga saham atau nilai pasar relatif yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan asetyang dimiliki. Proksi berbasis harga 

tercermin dari tingginya rasio yang berhubungan dengan harga saham dan aset 

yang dimiliki. Proksi berbasis harga adalah: Market value of equity plus book 

value of debt, Ratio of  market tobook value ofassets, Ratio of market to book 

value of equity, Ratio of book value of property, plant, and equipment to firm 

value, Ratio of replacement value of assets to market value, Ratio of depreciation 

expense to value dan Earning Price ratio  

2. Berbasis investasi (investment based proxies)  

Proksi ini berdasarkan pada tingkat aktivitas investasi terhadap hasil operasi 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat aktivitas investasi mencerminkan semakin 

luasnya kesempatan investasi dan semakin meningkat hasil operasi perusahaan. 

Hasil operasi perusahaan tampak pada kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba usaha dalam suatu periode tertentu. Laba usaha yang tinggi 

mencerminkan kemampuan yang dihasilkan dengan sejumlah asetyang dimiliki. 
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Proksi berbasis investasi terdiri dari: Ratio R&D expense to firm value, Ratio of 

R&D expense to total assets, Ratio of R&D expense to sales, Ratio of capital 

addition to firm value, dan Ratio of capital addition to assets book value  

3. Berbasis varian (variance measure)  

Proksi berbasis varian mendasarkan pada ide pilihan akan menjadi lebih bernilai 

sebagai variabilitas dari return dengan dasar pada peningkatan aset. Untuk proksi 

varians beberapa peneliti keuangan menggunakan total return atau ada juga yang 

mengukur dengan market model beta. Varian total return pada perhitungannya 

mendasarkan pada perkembangan harga saham yang dihitung berdasarkan tahun 

dasar.  

Menurut Jogiyanto (2008) harga pasar saham adalah harga yang terjadi di pasar 

bursa. Sedangkan nilai buku adalah nilai yang dicatat oleh perusahaan yang dapat 

diukur melalui pembagain total ekuitas dengan jumlah saham beredar. Oleh 

karena itu investor dapat mengukur pertumbuhan sebuah perusahaan yang 

mempermudah dalam melakukan investasi. Pertumbuhan perusahaan yang positif 

berdampak pada nilai perusahaan akibat perusahaan yang tumbuh ini tidak 

berhenti berinvestasi sehingga memiliki kesempatan besar menambah laba yang 

diperolehnya di masa mendatang. 

2.2.2 Keputusan Pendanaan 

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tentu sebuah perusahaan memerlukan 

modal awal, karena ini merupakan salah satu keputusan penting yang harus 

diambil oleh seorang manajer. Sumber-sumber pendanaan berasal dari modal 

sendiri atau modal asing. Dalam penelitiannya Franco Modigliani dan Miller 
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(1958) dalam Sartono (2001) mengungkapkan bahwa nilai perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh keputusan pendanaan biasa disebut juga sebagai struktur modal. 

Modigliani dan Miller menyimpulkan bahwa jika nilai perusahaan yang tidak 

menggunakan hutang lebih tinggi dibanding dengan nilai perusahaan yang 

menggunakan hutang, maka investor yang memiliki saham di perusahaan yang 

menggunakan hutang dapat meningkatkan pendapatannya dengan menjual 

sahamnya dan menggunakan dana tersebut ditambah dengan hutang, untuk 

membeli saham perusahaan yang tidak memiliki hutang (Brigham dan Houston, 

1999). Hal ini akan mengakibatkan turunnya harga saham perusahaan yang 

memiliki hutang, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki hutang harga 

sahamnya akan naik. Peristiwa ini akan berhenti bila harga saham ke dua 

perusahaan sama.  

Keputusan pendanaan ini merupakan keputusan penggunaan dana untuk 

melakukan kegiatan investasi yang berasal dari modal asing atau modal sendiri. 

Apabila perusahaan menggunakan hutang lebih banyak, akan menurunkan nilai 

perusahaan dan secara langsung memperbesar risiko, karena perusahaan pada 

tahap itu dibebani dengan kemampuan membayar kewajiban. Faktor-faktor yang 

memengaruhi struktur modal menurut Weston dan Copeland (1999) adalah : 

1. Tingkat pertumbuhan penjualan 

Pertumbuhan penjualan masa depan merupakan ukuran sampai sejauh mana 

laba perusahaan saat menggunakan hutang. Pemilihan penggunaan hutang 

yang tepat akan dapat meningkatkan penjualan yang menghasilkan laba yang 

tinggi. 
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2. Stabilitas Penjualan 

Apabila stabilitas penjualan dan laba besar maka, beban bunga tetap yang 

terjadi pada suatu perusahaan akan mempunyai risiko yang lebih kecil 

dibandingkan tingkat penjualan dan laba yang menurun. Sebaliknya, bila laba 

kecil perusahaan akan menemui kesulitan dalam memenuhi bunga hutang atas 

kewajibannya tersebut. 

3. Karakteristik Industri 

Industri yang sedang berkembang memiliki marjin laba yang tinggi, akan 

tetapi marjin laba tersebut dapat turun apabila industri tersebut merupakan 

industri yang jumlah perusahaannya dapat meningkat dengan cepat karena 

masuknya perusahaan baru. 

4. Struktur aktiva 

Struktur aktiva memengaruhi sumber pendanaan. Perusahaan yang memilliki 

permintaan produk yang cukup besar dan memiliki aktiva tetap jangka 

panjang, akan menggunakan modal asing yang lebih besar. Apabila 

menggunakan aktiva lancar, maka perusahaan cukup menggunakan hutang 

jangka pendek. 

5. Sikap manajemen 

Sikap manajemen yang berpegaruh terhadap pemilihan pembiayaan 

perusahaan adalah merupakan wujud pengendalian perusahaan dan risiko. 

6. Sikap pemberi pinjaman 

Perusahaan akan membicarakan struktur modalnya dengan memberi dengan 

segala nasehat pemberi pinjaman. Tetapi jika perusahaan menggunakan 
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pendanaan eksternal yang melebihi standar industrinya, pemberi pinjaman 

berkemunkinan tidak memberikan tambahan pinjaman dana. 

2.2.2.1 Teori Struktur Modal 

Keputusan pendanaan biasa disebut juga dengan struktur modal, menurut Fahmi 

(2014) struktur modal memiliki beberapa teori sebagai berikut : 

1. Pecking Order Theory 

Sumber pendanaan yang di dapat melalui menjual aset yang dimiliki, seperti 

menjual gedung, tanah, peralatan dan asset lainya. Pecking order theory artinya 

perusahaan melakukan kebijakan dengan cara mengurangi aset yang dimiliki 

dengan cara melakukan kebijakan penjualan. Dampak yang terjadi adalah 

perusahaan akan mengalami kekurangan aset yang dipakai dalam membiayai 

rencana aktivitas perusahaan dimasa depan maupun yang sedang berjalan (Fahmi, 

2014). 

Membiayai rencana aktivitas yang sedang berjalan seperti contoh membayar 

hutang yang jatuh tempo. Penggunaan hutang akan lebih menguntungkan 

disbanding menggunakan modal sendiri, terutama menggunakan pinjaman melalui 

bank, karena bank akan melihat perekonomian negara.  

Teori Pecking Order Theory dapat diterapkan pada saat : 

1. Keadaan ekonomi dalam keadaan tidak begitu menguntungkan dan tidak 

stabil. 

2. Aset perusahaan berada dalam keadaan yang cukup untuk dijual dan 

penjualan tidak memengaruhi kondisi keuangan dalam jangka pendek. 
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3. Memiliki asset lain sebagai cadangan sehingga perusahaan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek cenderung stabil. 

4. Menjual dan menerbitkan right issue berdasarkan kebutuhan saja. 

 

2. Balancing Theories 

Kebijakan perusahaan dalam pemenuhan dana melalui mencari pinjaman bank 

atau menerbitkan obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang mencantumkan 

nilai nominal, tingkat suku bunga, dan jangka waktu dimana itu dikeluarkan baik 

oleh perusahaan maupun government untuk kemudian dijual kepada publik. 

Menjual obligasi bagi perusahaan adalah berhutang pada publik atau perusahaan 

melakukan penambahan pada hutang jangka panjang (long term liabilities). 

Penerapan balancing theories memungkinkan diterapkan oleh suatu pemerintahan 

dengan cara melakukan pinjaman kepihak asing seperti pemerintah Negara asing 

atau juga pada lembaga donator internasional seperti world bank, international 

monetary fund, asian development bank.  

Terdapat beberapa kondisi diterapkannya balancing theories,yaitu: 

1. Kondisi perekonomian cenderung stabil, inflasi dalam keadaan rendah, 

pertumbuhan ekonomi berada pada posisi yang diinginkan. 

2. Grafik penjualan perusahaan berada dalam peningkatan. 

3. Cadangan perusahaan dalam keadaan yang maksimal. 

4. Kondisi dan situasi sosial politik dalam dan luar negeri dalam keadaan baik 

dan stabil dalam jangka panjang. 
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5. Secara teori perusahaan boleh menjual obligasi dan saham, dalam artian 

obligasi dan saham dalam jumlah nominal yang realistis dan layak dalam 

ukuran keuangan. Menjual obligasi diusahakan tanpa jaminan dan besaran 

obligasi tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 

3. Trade off theory 

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mengetahui target struktur 

modalnya, yaitu dengan menyeimbangkan biaya dan keuntungan marjinal dari 

pendanaan dengan hutang, karena di posisi itu nilai perusahaan menjadi 

maksimum (Brigham dan Houston, 1999). Berdasarkan trade off theory ini 

menggunakan banyak hutang sama saja memperbesar risiko pemegang saham 

(ekuitas) tetapi juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. 

Pada tingkat utang yang optimal diharapkan nilai perusahaan akan mencapai 

tingka yang optimal juga, apabila tingkat perubahan hutang melewati tingkat 

optimal atau biaya kebangkrutan dan efek interest tax shield lebih kecil daripada 

biaya kesulitan keuangan/ financial distress cost. Menurut teori Modigliani dan  

Miller semakin besar utang yang digunakan, semakin tinggi nilai perusahaan, teori 

ini mengabaikan faktor biaya kebangkrutan dan biaya keagenan. Struktur modal 

yang optimal dapat dilihat dari menyeimbangkan antara keuntungan penggunaan 

utang dengan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang disebut trade-off. 

Penggunaan utang mengakibatkan peningkatan EBIT terhadap investor, semakin 

besar utang perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan yang tercermin dari harga 

saham perusahaan. 
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Untuk memperkuat stuktur modal suatu perusahaan, dapat dilihat melalui 

pemilihan sumber pendanaan sesuai dengan aktivitasnya. Membiayai aktivitas 

jangka pendek akan lebih baik dari sumber pengeluaran jangka pendek. 

Sedangkan untuk membiayai jangka panjang lebih baik dari pengeluaran jangka 

panjang. Berikut adalah sumber dana untuk pengeluaran jangka pendek: 

1. Pinjaman perbankan jangka pendek 

2. Hutang Dagang 

3. Factoring. Istilah Factoring adalah suatu kondisi ketika perusahaan memiliki 

piutang dan membutuhkan dana, selanjutnya piutang perusahaan dijual 

kepada lembaga yang siap menampung dan mau menerima untuk membayar 

seperti lembaga keuangan dan sejenisnya yang harganya dapat ditentukan 

melalui kualitass piutang, biaya penagihan piutang, dan tingkat bunga yang 

berlaku. 

4. Letter of Credit (LC). Merupakan janjji tertulis dari bank bagi pihak pembeli 

untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan yang dituju (penjual) 

apabila semua persyaratan kondisi telah terpenuhi. 

5. Pinjaman jangka pendek tanpa jaminan yang diperoleh dari bank. Terdapat 

dua bentuk pinjaman yaitu kredit rekening koran dan kredit rekening koran 

yang diperpanjang. Pinjaman jenis ini dapat diperoleh apabila perusahaan 

memiliki dana dalam jumlah yang besar dalam arti mencukupi simpanan yang 

ada di bank. 
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Selain sumber dana pengeluaran jangka panjang, pengeluaran sumber dana jangka 

pendek dapat melalui hal-hal sebaga berikut:  

1. Penjualan obligasi yang biasanya memiliki masa tenor lima hingga sepuluh 

tahun. 

2. Hutang perbankan yang bersifat jangka panjang biasanya selama sepuluh 

hingga 15 tahun. Pada pinjaman jangka panjang ini bank menerapkan kredit 

sistem mengambang atau mengikuti perubahan yang terjadi dan sesuai 

kondisi pasar. 

2.2.3 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen menyangkut keputusan dalam membagikan laba atau 

menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Kebijakan dividen 

yang optimal adalah kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan di antara 

dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimumkan 

harga saham perusahaan (Brigham dan Weston, 1998).Membagi dividen 

tergantung sepenuhnya pada pemegang saham.  

Pada perseroan tertutup dengan beberapa pemegang saham yang mempunyai tarif 

marjinal pajak yang cukup tinggi, kebijakan ini dapat diaturnya guna memperoleh 

perataan pendapatan (income averaging). Apabila pendapatan yang diterima 

diluar dividen telah cukup besar , maka tidak ada pembagian dividen. Sebaliknya , 

apabila pendapatan diluar dividen masih cukup kecil maka diadakanlah 

pembagian dividen (Weston dan Copeland, 1999). 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan dividen, antara lain adalah 

peluang investasi yang tersedia bagi perusahaan, sumber-sumber modal yang ada 
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dan preferensi para pemegang saham untuk pendapatan saat ini. Kebijakan 

dividen yang optimal dapat dilihat dari faktor-faktor yang saling mempengaruhi 

yang telah disebutkan diatas tadi. Berikut beberapa teori-teori kebijakan dividen: 

2.2.3.1 Dividend Irrelevance Theory 

Teori ketidakrelavanan ini dianjurkan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani 

(Modigliani dan Miller). Mereka berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya 

ditentukan oleh kemampuan dasarnya saja untuk menghasilkan laba serta risiko 

bisnisnya, hal ini berarti nilai suatu perusahaan tergantung hanya pada pendapatan 

yang dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan tersebut dibagi 

antara dividen dan laba yang ditahan.Modigliani dan Miller menegaskan beberapa 

asumsi dari teori ketidakrelavanan kebijakan dividen sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pajak pendapatan perseorangan atau perusahaan. 

2. Tidak terdapat biaya emisi atas jual beli saham. 

3. Leverage keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya modal. 

4. Para investor dan manajer mempunyai informasi yang sama tentang prospek 

masa depan perusahaan  

5. Distribusi pendapatan antara dividen dan laba ditahan tidak berpengaruh 

terhadap biaya ekuitas perusahaan 

6. Kebijakan penganggaran modal perusahaan terlepas dari kebijakan dividen. 
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Tetapi pada kenyataannya investor tentu pasti membayar pajak pendapatan, 

perusahan pasti membayar biaya emisi, manajer lebih tau tentang prospek 

perusahaan dibandingkakn dengan para investor luar, investor mengeluarkan 

biaya untuk transaksi saham, dan baik pajak maupun baiya transaksi 

menyebabkan ekuitas perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Modigliani 

dan Miller berdalih bahwan asumsi-asumsi tersebut harus disederhanakan, 

berdasarkan pengujian empiris, teori tidak dilihat dari realitas dari asumsi-

asumsinya. 

2.2.3.2 Bird-in-the-hand Theory 

Teori ini berasal dari asumsi ke lima dari teori ketidakrelavanan kebijakan dividen 

yaitu bahwa kebijakan dividen tidak memengaruhi tingkat pengembalian  atas 

ekuitas investor. Myron Gordon dan John Lintner berpendapat bahwa tingkat 

pengembalian minimun akan naik apabila dividen dikurangi, karena investor lebih 

yakin dari pembagian dividen daripada kenaikan modal (capital gains) yang akan 

dihasilkan dari laba ditahan. Gordon dan Lintner mengatakan bahwa 

sesungguhnya investor jauh lebih menghargai uang yang diharapkan dari dividen 

daripada uang yang diharapkan dari kenaikan modal. 

Menurut pandangan Modigliani dan Miller kebanyakan investor merencanakan 

untuk menginvestasikan kembali dividen mereka dalam saham dari perusahaan 

bersangkutan atau perusahaan sejenis dan bagaimanapun juga, risiko dari arus kas 

perusahaan bagi investor dalam jangka panjang ditentukan hanya oleh risiko dari 

arus kas operasinya dan bukan oleh kebijakan pembagian dividennya (Brigham 

dan Houston, 1999) 
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2.2.3.3 Residual Theory of Dividends 

Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah 

membiayai seluruh investasi yang menguntungkan. Oleh karena itu teori ini 

menyebutkan dividen sebagai residu, karena merupakan biaya sisa setelah semua 

baiaya usulan investasi yang menguntungkan habis.Perusahaan dalam 

membagikan dividen kepada para pemegang saham dapat melalui beberapa cara. 

Berikut merupakan jenis-jenis pembayaran dividen (Richard dan Barry dalam 

Anwar,2008):  

a. Dividen tunai 

Dividen yang dinyatakan dan dibayarkan pada jangka waktu tertentu dan 

dividen tersebut berasal dari dana yang diperoleh secara legal. Dividen ini 

dapat bervariasi dalam jumlah bergantung perusahaan. 

b. Dividen property  

yaitu suatu distribusi keuntungan perusahaan dalam bentuk properti atau 

barang. 

c. Dividen Likuidasi 

Distribusi kekayaan perusahaan kepada pemegang saham dalam hal 

perusahaan tersebut dilikuidasi. 

2.3 Ukuran Perusahaan 

Pada umumnya masyarakat akan menilai ukuran perusahaan itu melalui melihat 

bentuk fisik perusahaan, eksistensi, dan kekayaan perusahaan. UU No. 22 Tahun 

2008, mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam 3 kategori, yaitu usaha mikro, 

usaha kecil, dan usaha menengah.Usaha mikro menurut UU No. 22 Tahun 2008 
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adalah merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dalam Undang – Undang ini. 

Usaha kecil menurut UU No. 22 Tahun 2008 merupakan usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, sebagaimana 

diatur dalam Undang – Undang ini. 

Usaha menengah menurut UU No.22 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai  atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

Kriteria Ukuran Perusahaan Menurut UU No.22 Tahun 2008: 

Tabel2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan (UU No.2 Tahun 2008) 

Ukuran 

Perusahaan 

Kriteria 

Aset (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha) 

Penjualan Tahunan 

Usaha Mikro Maksimal Rp 50.000.000 Maksimal Rp 300.000.000 

Usaha Kecil > Rp 50.000.000- Rp 500.000.000 > Rp300.000.000- Rp 2,5M 

Usaha Menengah > Rp 100.000.000 – Rp 10 M Rp 2,5 M – Rp 50 M  
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Peraturan Bursa Efek Indonesia terhadap perusahaan yang akan go public, 

perusahaan dalam bentuk PT secara keseluruhan yang telah beroperasi minimal 12 

bulan harus memiliki aktiva bersih berwujud minimal sejumlah Rp 5.000.000.000, 

dan menjual minimal Rp 50.000.000 saham atau 35% dari jumlah saham yang 

telah diterbitkan, dan memiliki minimal 500 pemegang saham publik 

(www.idx.co.id) 

Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur 

modal, semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula dana yang 

dibutuhkan perusahaan untuk melakukan investasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang besar lebih banyak 

menggunakan utang dari pada perusahaan kecil ini dikarenakan semakin besar 

perusahaan, maka memiliki arus kas yang lebih stabil, yang dapat mengurangi 

risiko dari penggunaan utang menurut Chen dan Strange (2006) dalam Glenn 

(2011). Ukuran perusahaan menurut Jogiyanto (2008) dapat menggunakan aktiva 

sebagai proxy. Sehingga dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan tadi 

maka ukuran perusahaan dapat dilihat melalui total aset yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan. 

2.4 Risiko Bisnis 

Risiko bisnis dapat terjadi pada sebuah perusahaan dikarenakan timbulnya faktor 

eksternal yang sulit dikendalikan seperti globalisasi ekonomi, pembatasan dalam 

perdagangan. Selain faktor eksternal ada juga faktor internal yang dapat 

menimbulkan risiko bisnis seperti pengendalian perusahaan yang tidak baik, 

perencanaan yang kurang matang, dan tenaga kerja yang kurang profesional. 

http://www.idx.co.id/
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Risiko bisnis didefinisikan sebagai ketidakpastian tingkat pengembalian atas 

ekuitas suatu perusahaan di masa yang akan datang jika perusahaan tidak 

menggunakan hutang. Menurut Brigham dan Houston (1999) risiko bisnis 

tergantung pada sejumlah faktor dibawah ini: 

1. Variabilitas permintaan 

Apabila permintaan produk perusahaan konstan secara terus menerus, dan hal 

lain-lain tetap, maka risiko bisnis akan menurun. 

2. Variabilitas harga jual 

Ketika harga jual produk fluktuatif, perusahaan tersebut memiliki risiko 

bisinid yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya yang 

memiliki harga produk lebih stabil. 

3. Variabilitas harga masukan 

Apabila harga masukan atau harga beli tidak pasti maka perusahaan tersebut 

menghadapi risiko bisnis yang tinggi. 

4. Kemampuan untuk menyesuaikan harga keluaran terhadap perubahan harga 

masukan. Kemampuan perusahaan yang maksimal untuk menyesuaikan 

hargaa keluaran akan memperkecil risiko bisnis.  

5. Proporsi biaya tetap (leverage operasi) 

Jika sebagian besar biaya perusahaan merupakan biaya tetap dan karena tidak 

menurun apabila permintaan menurun, maka hal ini akan mempebesar resiko 

bisnis. 

Apabila perusahaan ingin mengurangi risiko bisnis pada perusahaan tindakan 

yang harus dilakukan adalah menstabilkan semua variabilitas harga, dan 

menurunkan leverage operasi. Perubahan ekonomi makro menyebabkan 
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perubahan pada penjualan perusahaan dan biaya produksi. Berubahnya penjualan 

perusahaan dan biaya produksi berpengaruh terhadap laba operasi. Jika keadaan 

ekonomi membaik maka dapat meningkatkan penjualan perusahaan diiringi 

dengan meningkatnya laba operasi perusahaan, hal ini berlaku sebaliknya apabila 

keadaan perekonomian turun akan menyebabkan penjualan perusahaan menurun 

dan rendahnya laba operasi perusahaan. 

Oleh karena itu sangat dikhawatirkan apabila perusahaan tidak dapat membiayai 

biaya tetap yang harus dikeluarkan akibat penjualan perusahaan yang tidak 

mencukupi. Degree Operating Leverage digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar laba operasi yang didapatkan dari perubahan penjualan peusahaan, laba 

operasi terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam manajemen 

keuangan leverage merupakan penggunaan sumber dana dan aset oleh perusahaan 

yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud meningkatkan 

keuntungan pemegang saham. 

2.5  Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan ini bertujuan untuk mengukur nilai aset yang dimiliki 

perusahaan dan berkaitan dengan harga saham yang berfluktuasi di bursa efek 

atau bursa saham. Nilai perusahaaan sangat penting bagi  suatu perusahaan karena 

dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham. Kemakmuran pemegang saham meningkat apabila saham yang 

dimilikinya meningkat (Sartono, 2001). 

Semakin tingginya laba akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan 

tersebut sehingga harga saham tersebut akan mengalami kenaikan. Menurut 
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Sudana (2011) bagi perusahaan yang sudah go public, memaksimalkan nilai pasar 

perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham. Ada beberapa nilai 

yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku (book value), nilai pasar 

(market value), dan nilai intrinsik (intrinsic value) (Jogiyanto, 2008). 

Berikut penjelasan mengenai nilai yang berhubungan dengan saham : 

1. Nilai buku merupakan nilai yang dicatat ketika saham dijual oleh perusahaan. 

2. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu 

yang telah ditentukan oleh pelaku saham. 

3. Nilai intrinsik adalah nilai sebenerya suatu saham. 

Fluktuasi harga saham sangat dipengaruhi oleh kondisi emiten. Harga saham di 

pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran 

investor, sehingga harga saham merupakan dapat dijadikan sebagai proksi nilai 

perusahaan. 

Untuk mencapai nilai perusahaan yang maksimum dalam jangka panjang maka 

perusahaan harus menetapkan tujuannya sebagai usaha pencarian nilai maksimum 

perusahaan yang disebut sebagai enlaghtened stakeholder theory. Menurut 

Safieddine & Titman (1999) dalam Yuliani (2011) nilai total perusahaan 

merupakan jumlah dari kedua komponen nilai yaitu nilai pasar saham ditambah 

dengan pasar hutang. Nilai pasar saham dapat dipandang dari berbagai segi 

permintaan, penawaran, dan faktor-faktor eksternal seperti efisiensi pasar, tingkat 

bunga, tingkat inflasi, maupun nilai kurs. Ukuran kekayaan pemegang saham 

dapat dilihat melalui kinerja saham perusahaan dan menentukan target kenaikkan 

kekayaannya tiap periode berdasarkan dividen yang diterima. 
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2.6 Hubungan Antara Variabel Penelitian 

2.6.1 Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan investasi merupakan keputusan keuangan yang dapat memengaruhi 

stabilitas, atau kinerja perusahaan. Jika perusahaan mampu menggunakan sumber 

daya perusahaan dan mengalokasikan dengan tepat, maka akan terwujudnya 

sebuah profit yang akan membantu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan terlihat dari harga saham yang tinggi (Sartono, 2001) sehingga, 

perusahaan akan memperoleh keyakinan para investor untuk membeli saham. 

2.6.2 Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan 

Dalam melakukan kegiatan investasi, tentu perusahaan memerlukan dana yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keputusan pembiayaan ini dapat 

diperoleh dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Perusahaan yang 

menggunakan proporsi hutang yang banyak dan masuk kedalam kategori extreme 

leverage akan menurunkan nilai perusahaan (Sartono, 2001). 

2.6.3 Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Hal ini merujuk kepada teori Gordon dan Litner bahwa investor lebih lebih 

menghargai uang yang diharapkan dari dividen daripada uang yang diharapkan 

dari kenaikan modal. Adanya pembagian dividen ini akan memaksimalkan nilai 

perusahaan karena pembagian dividen merupakan pembagian laba perusahaan 

kepada para pemegang saham dari hasil kinerja perusahaan. Pembagian dividen 

erat kaitannya dengan kemampuan memperoleh laba, oleh karena itu kebijakan 

dividen memengaruhi nilai perusahaan. 
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2.6.4 Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan 

mempunyai komitmen yang tinggi dalam mensejahterakan para pemegang 

sahamnya. Para investor tentu akan beranggapan bahwa besarnya suatu 

perusahaan mmpengaruhi likuiditas perusahaan dalam memberikan return bagi 

para investor. Total aset digunakan dalam mengukur besarnya suatu perusahaan 

yang berpengaruh pada kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset 

yang tinggi memberikan asumsi kepada para pelaku pasar modal dalam 

melakukan penilaian terhadap perusahaan.  

2.6.5 Risiko Bisnis terhadap Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan ditentukan oleh beberapa keputusan keuangan yang akan 

menimbulkan risko bisnis. Risiko bisnis merupakan tingkat risiko dari aktiva tetap 

jika tidak menggunakan hutang. Makin rendah risiko bisnis makin rendah rasio 

hutang yang optimal. Risiko bisnis berbeda diantara perusahaan yang satu dengan 

yang lainnya walaupun dalam satu industri yang sama (Brigham dan Houston, 

1999). Begitupula risiko bisnis dapat berubah dari waktu ke waktu. Risiko bisnis 

merupakan risiko yang timbul akibat operasional perusahaan, dimana perusahaan 

dikhawatirkan tidak mampu membiayai pengeluaran tetap perusahaan yang 

disebabkan oleh perubahan penjualan. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

1. Ariviana Tiastri 2012 dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh 

Struktur Kepemilikan, Tingkat Profitabilitas, dan Keputusan Keuangan 

terhadap Nilai Perusahaan. Dari hasil analisis nya dapat disimpulkan bahwa , 

struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tingkat 

profitabilitas memengaruhi nilai perusahaan, keputusan keuangan 

memengaruhi nilai perusahaan. 

2. Yangsa Analisa 2011 dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan, 

leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan, 

dividen  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Wida Haironnisa 2011 dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemilikan 

Institusional, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai 

Perusahaan. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kepemililkan 

institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Irlani 2012 dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Dari hasil 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa  
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5. Yuliani, Isnurhadi, Samadi 2010 dalam penelitiannya yang berjudul 

Keputusan Investasi, Pendanaan, Dividen Terhadap Nilai Perusahaan dan 

Risiko Bisnis sebagai Variabel Mediasi. Dari hasil penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan, keputusan pendanaanberpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dividen berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

risiko bisnis berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Risiko 

bisnis bukan merupakan variabel mediasi dalam pengaruh keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan. Risiko bisnis merupakan variabel mediasi dalam 

pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan.Risiko bisnis bukan 

merupakan variabel mediasi dalam pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. 

6. Fx Ralexander Silalahi , 2013 dalam penelitiannya yang berjudul Pengukuran 

Nilai Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Tobin’s Q Yang 

Dipengaruhi Oleh Kinerja Keuangan. Dari hasil penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa Total Asset Turnover berpengaruh signifikan dan searah, 

CR tidak signifikan searah, DER signifikan tetapi berlawanan arah, ROA 

berpengaruh positif dan searah, EPS berpengaruh tidak signifikan dan searah, 

PER berpengaruh signifikan dan searah terhadap nilai perusahaan. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 
1. Ariviana 

Tiastri 

Analisis 

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan, 

Tingkat 

Profitabilitas, 

dan Keputusan 

Keuangan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

MOWN,INST, 

ROA, DAR, 

DYR, terhadap 

PBV 

struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, tingkat 

profitabilitas memengaruhi 

nilai perusahaan, keputusan 

keuangan memengaruhi nilai 

perusahaan. 

 

2.  Yangsa 

Analisa 

Pengaruh 

Ukuran 

perusahaan, 

leverage, 

profitabilitas 

dan kebijakan 

dividen terhadap 

nilai perusahaan 

Ukuran 

perusahaan, 

DER, ROA, 

DPR, PBV 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, leverage 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

profitabilitas berpengaruh 

positif secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan, 

dividen  berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

3. Wida 

Haironnisa 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Institusional, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

MOWN, DER, 

Ukuran 

perusahaan, 

OPM, 

terhadap 

Tobin’s Q 

kepemililkan institusional 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Leverage 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Ukuran 

perusahaan dan profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

4.  Irlani Analisis Faktor-

Faktor yang 

memengaruhi 

nilai perusahaan 

dengan metode 

Tobin’s Q 

DAR, ROA, 

CR, terhadap 

Tobin’s Q 

Secara simultan, likuiditas, 

leverage dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Secara parsial leverage dan 

profitabilitas bepengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan 

likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

5. Yuliani, 

Isnurhadi, 

Samadi 

Keputusan 

Investasi, 

Pendanaan, 

Dividen 

Terhadap Nilai 

MBAR, DTA, 

DPR, DOL, 

terhadap 

Tobin’s Q 

keputusan investasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, 

keputusan pendanaan 

berpengaruh tidak signifikan 
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Perusahaan dan 

Risiko Bisnis 

sebagai Variabel 

Mediasi 

terhadap nilai perusahaan, 

dividen berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, risiko bisnis 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Risiko bisnis bukan 

merupakan variabel mediasi 

dalam pengaruh keputusan 

investasi terhadap nilai 

perusahaan. Risiko bisnis 

merupakan variabel mediasi 

dalam pengaruh keputusan 

pendanaan terhadap nilai 

perusahaan. Risiko bisnis 

bukan merupakan variabel 

mediasi dalam pengaruh 

kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan. 

 

6.  Fx 

Ralexander 

Silalahi 

Pengukuran 

Nilai 

Perusahaan 

Dengan 

Menggunakan 

Metode 

Tobin’s Q 

Yang 

Dipengaruhi 

Oleh Kinerja 

Keuangan 

Total Asset 

Turnover, 

CR, DER, 

ROA, EPS, 

PER 

Total Asset Turnover 

berpengaruh signifikan 

dan searah, CR tidak 

signifikan searah, DER 

signifikan tetapi 

berlawanan arah, ROA 

berpengaruh positif dan 

searah, EPS berpengaruh 

tidak signifikan dan 

searah, PER berpengaruh 

signifikan dan searah 

terhadap nilai perusahaan 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Banyak usaha baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar, yang bersifat 

non profit atau profit  akan memiliki perhatian lebih kepada di bidang keuangan. 

Keberhasilan atau kegagalan usaha sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas 

keputusan keuangan. Keputusan keuangan tersebut meliputi cara memilih 

investasi yang profitable, pengumpulan dana yang harus diperoleh untuk 



41 
 

membiayai kegiatan investasi yang nanti akan diputuskan, kebijakan pembagian 

laba atau disimpan untuk dapat diinvestasikan kembali, dan sebagainya. 

Semua hal yang dilakukan oleh manajemen keuangan tentu berdasarkan laporan 

keuangan perusahaan, dimana di laporan keuangan tersebut terdapat angka-angka 

yang mencerminkan kinerja perusahaan selama ini. Laporan keuangan juga 

menjadi dasar pemikiran manajer dalam menentukan tindakan yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, dimana nilai perusahaan yang tinggi sangat 

penting bagi para investor dan calon investor.Manajemen keuangan harus dengan 

cermat memilih pangalokasian dana investasi, dimana investasi tersebut harus 

profitable dan menggunakan dana yang seminimal mungkin yang bertujuan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Melakukan keputusan dalam berinvestasi yang 

sebelumnya telah diatur porsi risiko dan pengembalian yang akan datang, tentu 

akan membantu pertumbuhan perusahaan yang mencerminkan naiknya nilai 

perusahaan.  

Dalam melakukan kegiatan keputusan investasi tersebut perusahaan dihadapkan 

dengan pilihan penggunaan dana atau pembiayaan melalui pendanaan dari dalam 

atau dari luar perusahaan.Apabila perusahaan membutuhkan dana dari luar dan 

mengharuskan mengambil kebijakan untuk berhutang, maka proporsi banyaknya 

jumlah hutang harus diperhatikan, karena dengan memiliki hutang yang sangat 

banyak perusahaan akan mendapat cerminan negatif dari para investor maupun 

para stakeholders. Pada tahap ini perusahaan di hadapkan dengan kemungkinan 

tidak membayar hutang dikarenakan penggunaan hutang yang sangat tinggi 

(extreme leverage), dan hal ini akan mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan. 
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Dalam kaitannya dengan nilai perusahaan, pecking order theory telah memberikan 

gambaran bahwa penggunaan utang yang berbeban bunga memiliki keuntungan 

dan kerugian bagi perusahaan. Sehingga, penggunaan utang yang optimal dan 

dipertimbangkan terhadap karakteristik spesifik perusahaan (asset, pangsa pasar 

dan kemampuan laba) akan menghindarkan perusahaan dari risiko gagal 

pemenuhan kewajiban sehingga perusahaan terhindar dari penurunan kepercayaan 

investor yang berimplikasi pada menurunnya nilai perusahaan.Tetapi biasanya 

risiko yang besar ini berbanding lurus dengan keuntungan yang akan di dapatkan, 

walaupun beberapa investor menanggapi hal ini sebagai hal yang negatif.  

Untuk mendapatkan sumber dana ukuran perusahaan juga merupakan salah satu 

penentu pendapatan sumber dana. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka 

kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan 

karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang 

operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya adalah dengan modal 

asing apabila modal sendiri tidak mencukupi. Perusahaan yang sudah go public 

memiliki kemungkinan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dalam 

membiayai kegiatan perusahaannya. Sehingga ukuran perusahaan dapat 

membantu mencerminkan nilai sebuah perusahaan dari aset yang dimiliki 

perusahaan. 

Ketika perusahaan mendapatkan laba dari kegiatan investasinya ini, diadakanlah 

Rapat Umum Pemegang Saham, dimana akan ditentukan apakah laba ini akan 

dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau laba tersebut 

ditahan guna menjalani investasi yang akan datang. Pemotongan dividen direspon 

negatif oleh para pemegang saham.Seperti teori bird in hand theory bahwa para 
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pemegang saham menyukai adanya informasi pembayaran dividen. Pembayaran 

dividen ini memberikan cerminan positif terhadap kinerja perusahaan dalam 

kegiatan operasionalnya sehingga para investor berkeinginan utnuk membeli 

saham perusahaan tersebut yang dinilai sangat profitable. 

Semua keputusan keuangan dan faktor ukuran perusahaan tersebut bertujuan 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dari kemakmuran para 

pemegang sahamnya. Risiko bisnis terjadi pada sebuah perusahaan dikarenakan 

timbulnya faktor eksternal dan internal yang sulit dikendalikan. Risiko yang 

timbul akibat operasional perusahaan merupakan  salah satu contoh faktor 

internalnya. Dalam sebuah perusahaan tentu ada biaya-biaya tetap yang harus 

dikeluarkan perusahaan. Risiko bisnis melihat kemampuan peusahaan dalam 

membayar biaya tetap akibat dari perubahan penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian 
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2.9 Hipotesis 

Dari tinjauan pustaka serta kerangka pemikiran diatas, terdapat beberapa hipotesis 

yang dapat disimpulkan oleh peneliti. 

Ho1 = keputusan investasi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

Ha1= keputusan investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Ho2 = keputusan pendanaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan teradap 

nilai perusahaan 

Ha2 = keputusan pendanaan secara parsial berpengaruh signifikan teradap nilai 

perusahaan 

Ho3 = kebijakan dividen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Ha3 = kebijakan dividen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Ho4 = ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Ha4 = ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Ho5 = risiko bisnis secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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Ha5 = risiko bisnis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

Ho6  =  keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, ukuran 

perusahaan, risiko bisnis secara simultan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Ha6  =  keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, ukuran 

perusahaan, risiko bisnis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 


