
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1.  Teori Signal 

Isyarat atau signal menurut (Brigham dan Houston, 2001 dalam Diah, 2009) 

adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan. Dalam signalling theory, pembayaran deviden dapat dianggap 

sebagai sinyal positif bahwa perusahaan telah menunjukkan kinerjanya dengan 

baik dan penurunan deviden menunjukkan kinerja perusahaan yang buruk. Pada 

dasarnya perusahaan cendrung meningkatkan deviden jika terdapat tingkat 

profitabilitas yang tinggi di masa depan, dan menurunkan deviden jika 

manajemen yakin bahwa tidak terdapat cash flows yang dapat mendukung 

pembayaran deviden. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan membayarkan 

deviden yang disesuaikan dengan laba bersihnya. Perubahan pembayaran deviden 

ini mengandung informasi yan memungkinkan investor merevisi prediksi mereka 

tentang prospek perusahaan dan akibatnya terjadi penyesuaian harga saham ketika 

pengumuman perubahan deviden diumumkan. 
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Namun demikian, peningkatan deviden dapat pula diartikan sebagai sinyal yang 

negatif bagi investor. Dimana perusahaan yang meningkatkan pembayaran 

deviden dapat dianggap sebagai perusahaan yang sudah tidak berprospek di masa 

mendatang. Karena deviden pada dasarnya adalah sisa dana yang dibagikan 

karena kebutuhan reinvestasi sudah terpenuhi, maka deviden yang tinggi dapat 

diartikan tidak adanya investasi yang prospektif di masa mendatang. Dan pada 

akhirnya perubahan nilai deviden dapat dipersepsikan sebagai hal yang positif 

maupun negatif tegantung dari sudut pandang dan keadaan perusahaan. 

 

 

 

2.1.2. Nilai Perusahaan 

Meningkatkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan, karena 

dengan meningkatkan nilai perusahaan berarti juga meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan 

harga saham perusahaan (Modigliani dan Miller, 1958 dalam Wahyudi dan 

Hartini, 2006). Harga saham perusahaan merupakan reaksi pasar terhadap 

keseluruhan kondisi perusahaan sebagai cerminan nilai perusahaan yang 

diwujudkan dalam bentuk harga saham perusahaan. 

 

Pada dasarnya tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan. Akan tetapi di balik tujuan tersebut masih terdapat konflik antara 

pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika perusahaan 

berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat, sedangkan nilai 
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utang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang 

tepat untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan. Berdasarkan alasan tersebut, 

maka tujuan manajemen keuangan dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai 

saham kepemilikan perusahaan, atau memaksimalisasikan harga saham. Tujuan 

memaksimumkan harga saham tidak berarti bahwa para manajer harus berupaya 

mencari kenaikan nilai saham dengan mengorbankan para pemegang obligasi 

(Noerirawan, 2012). 

 

 

2.1.3. Kebijakan Utang 

Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dan bentuk dana 

untuk pembiayaannya. Masalah yang harus dijawab dalam keputusan pendanaan 

yang dihubungkan dengan sumber dana adalah apakah sumber internal atau 

eksternal. Keputusan pendanaan yang berasal dari utang baik jangka panjang 

maupun jangka pendek memiliki karakteristik yaitu merupakan kewajiban yang 

harus dibayar kembali oleh perusahaan kepada kreditor. Kebijakan utang akan 

menentukan tingkat leverage perusahaan. Leverage keuangan merupakan 

penggunaan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan harapan bahwa akan 

memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada biaya tetapnya 

sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi para pemegang 

saham. Jika perusahaan menetapkan kebijakan untuk menggunakan sumber dana 

dari utang, berarti leverage keuangan perusahaan meningkat, dan perusahaan akan 

menanggung biaya tetap berupa bunga. Penggunaan utang akan menurunkan 
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beban pajak sejumlah  bunga, di sisi lain penggunaan utang juga akan 

menurunkan biaya modal saham. 

 

Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi pada suatu titik 

tertentu yaitu pada struktur modal optimal dimana tingkat resiko dan 

pengembalian utang dalam posisi seimbang, nilai perusahaan akan semakin 

menurun dengan semakin besarnya proporsi utang. Hal ini disebabkan karena 

manfaat yang diperoleh pada penggunaan utang menjadi lebih kecil dibandingkan 

biaya yang timbul atas penggunaan utang tersebut (Myers dan Brealy, 1991 dalam 

Hermeindito, 2001 dalam Suranta dan Pratana, 2004). Penggunaan utang yang 

tinggi akan meningkatkan risiko gagal bayar akibat tingginya beban bunga dan 

pokok utang yang harus dibayar oleh perusahaan .Apabila tingkat leverage 

perusahaan tinggi akan membuat kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak 

sehat dan akan mengakibatkan nilai perusahaan mengalami penurunan sehingga 

mengurangi kemakmuran pemilik (Soliha dan Taswan, 2002 dalam Haironnisa, 

2011).  

 

Rasio leverage menunjukkan besarnya sumber pendanaan yang berasal dari 

pinjaman (utang) yang dipergunakan untuk membiayai investasi dan operasional 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio BDA (Book Debt to Asset Ratio), 

yakni mengukur persentase dana yang disesuaikan oleh kreditur dalam membiayai 

aktiva perusahaan (Brigham, 1999 dalam Wahyudi dan Hartini 2006). 

Penggunaan total utang yang terdiri dari utang jangka panjang dan utang jangka 

pendek, dianggap lebih menunjukkan kemampuan pendanaan secara keseluruhan. 
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2.1.4. Kebijakan Deviden 

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kebijakan deviden adalah 

kesempatan investasi yang tersedia, ketersediaan dan biaya modal alternatif, dan 

preferensi pemegang saham untuk menerima pendapatan saat ini atau 

menerimanya di masa datang (Sartono. 2008:282). Brigham dan Houston 

(2001:155) dalam Ikbal dkk (2011) membagi model-model ekplanasi dividen 

menjadi dua yaitu the irrelevance of dividend proposition dan the relevance of 

dividend proposition.  

1) Irrelevance Theory. Teori ini dipopulerkan oleh Modigliani dan Miller pada 

tahun 1958 yang menganggap bahwa kebijakan deviden tidak membawa 

dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Modigliani dan Miller membuktikan 

pendapatnya secara matematis dengan  asumsi jika symmetric information, 

zero transaction dan floatation cost dan zero tax. 

2) Relevance Theory. Menurut Gordon (1959) dalam Ikbal dkk (2011), dalam 

dunia realita pasar bersifat tidak sempurna. Kelemahan teori irrelevansi ini 

mendorong munculnya teori yang lebih realistis yang menganggap bahwa 

dividen memiliki relevansi atau efek terhadap nilai perusahaan. Beberapa 

konsep dari Relevance Theory : 

2.1. Bird-in-the-hand-theory. Teori ini berpendapat bahwa investor 

menyukai deviden karena kas ditangan lebih bernilai daripada 

kekayaan dalam bentuk lain. Konsekuensinya, harga saham 

perusahaan akan sangat ditentukan oleh besarnya deviden yang akan 

dibagikan. Dengan demikian, semakin tinggi deviden yang dibagikan, 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. 
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2.2. Tax Differential Theory. menyatakan bahwa dividen sebaiknya 

dibagikan serendah mungkin atau tidak membagi dividen sama sekali 

(Sartono, 2008:285). Menurut teori ini, pajak atas capital gain masih 

lebih baik dibandingkan dengan pajak atas dividen karena pajak atas 

capital gain baru dibayar setelah saham dijual, sementara pajak atas 

dividen harus dibayar setiap tahun setelah pembayaran dividen. 

2.3. Clientele Effect . Pada teori clientele effect disebutkan bahwa terdapat 

banyak kelompok investor dengan berbagai kepentingan dan memiliki 

penilaian yang berbeda-beda terhadap kebijakan dividen (Sartono, 

2008:290). Ada investor yang lebih menyukai memperoleh 

pendapatan saat ini dalam bentuk dividen, adapula investor yang lebih 

menyukai untuk menginvestasikan kembali pendapatannya mereka 

karena kelompok investor ini berada dalam tarif pajak yang cukup 

tinggi.  

 

 

2.1.6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (firm size) dalam perusahaan dapat ditentukan berdasarkan  

total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, 

penjualan, dan kapitalisasi pasar, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. 

Semakin besar aktiva, maka akan semakin besar modal yang ditanam, semakin 

besar penjualan, maka semakin besar perputaran uang, dan semakin besar 

kapitalisasi, maka semakin besar dikenal oleh masyarakat (Riyanto, 2001 dalam 
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Haironnisa, 2011). Diantara ketiganya, total aktiva dinilai lebih stabil 

dibandingkan dengan penjualan dan kapitalisasi pasar.  

 

Perusahaan   yang   memiliki   total   aktiva   besar   menunjukkan   bahwa 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini 

arus kas  perusahaan  sudah  positif. Rachmawati dan Triatmoko (2007) dalam 

Haironnisa (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva 

besar dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. 

Selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih 

mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva  yang kecil. 

Hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi pasar dimana investor akan lebih suka 

berinvestasi pada perusahaan besar karena kondisi keuangan perusahaan yang 

lebih kuat dan kemampuan menghasilkan laba yang lebih baik.  

 

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa : 

“Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah  

kekeyaan (total aktiva) tidak lebih dari seratus milyar rupiah. Sedangkan 

perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan (total 

aktiva) diatas seratus milyar” 
 

Berdasarkan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, maka dalam penelitian ini 

perusahaan di kelompokkan sebagai perusahaan besar dan menengah atau kecil. 
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2.1.5. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan 

menggunakan sejumlah modal tertentu. Rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai efisiensi perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Sebuah 

perusahaan dikatakan lebih efisien menggunakan modalnya daripada perusahaan 

lain apabila mampu menunjukkan rasio profitabilitas yang tinggi. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayarkan dividennya. Hal ini menjadi  daya tarik bagi investor dalam 

melakukan jual beli saham. Tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi 

laba perusahaan. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka para 

investor pun semakin mengharapkan return yang besar dari investasi yang 

dilakukannya, sehingga nilai perusahaan semakin baik di mata investor. Oleh 

karena itu manajemen harus mampu memenuhi targaet laba yang diharapkan 

tersebut. 

 
 

2.2.  Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran nilai 

perusahaan terhadap faktor-faktor yang mepengaruhi yakni : 

1. Rini, Bandi, Anas (2010), meneliti tentang pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan. 

Variabel independen yang digunakan yakni keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan deviden sedangkan variabel dependen yakni nilai 

perusahaan. Sampel perusahaan yakni perusahaan yang go public dan 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006 – 2009  dengan 

menggunakan alat analisis regresi linier. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan deviden berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan.  

2. Ikbal, Sutrisno, Ali (2011), meneliti tentang profitabilitas dan kepemilikan 

insider terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan utang dan kebijakan 

deviden sebagai variabel intervening. Variabel independen yang digunakan 

yakni  profitabilitas dan kepemilikan insider, dengan kebijakan utang dan 

kebijakan deviden sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel 

dependennya adalah nilai perusahaan. Sampel perusahaan yang digunakan 

yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2008. Hasil 

dari penelitian dengan menggunakan alat analisis path analysis ini  

menunjukkan bahwa Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan utang 

perusahaan bernilai negatif, kepemilikan insider berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan utang. Demikian pula profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen. Kepemilikan insider berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, hal yang sama juga terjadi pada 

variabel kepemilikan insider yang berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Sementara itu kebijakan utang berpengaruh secara negatif 

terhadap nilai perusahaan. Kemudian pengaruh kebijakan dividen tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Wahyudi dan Hartini (2006), meneliti tentang implikasi struktur 

kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai 
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variabel intervening. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajemen, dengan sampel perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di BEI  tahun 2003 – 2002. Hasil dari penelitian ini 

berupa keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi 

keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

 

2.3.  Model Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, kajian teoritis, dan tinjauan 

penelitian terdahulu, maka penelitian ini digambarkan dalam model penelitian di 

bawah ini  

 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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Berdasarkan gambar di atas maka  kebijakan utang, kebijakan deviden, 

profitabilitas  dan ukuran perusahaan akan dianalisis pengaruhya terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

 

2.4.  Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan berdasarkan kerangka 

pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini : 

 

 

2.4.1. Kebijakan Utang Terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan utang akan menentukan tingkat leverage perusahaan. Leverage 

keuangan merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan 

harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada 

biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi para 

pemegang saham.  

 

Rasio leverage menunjukkan besarnya sumber pendanaan yang berasal dari 

pinjaman (utang) yang dipergunakan untuk membiayai investasi dan operasional 

perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2001) dalam Rini dkk (2010), 

peningkatan utang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang 

rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar. 
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Masulis (1980) dalam Rini dkk (2010) melakukan penelitian dalam kaitannya 

dengan relevansi keputusan pendanaan, menemukan bahwa terdapat kenaikan 

abnormal returns sehari sebelum dan sesudah pengumuman peningkatan proporsi 

hutang, sebaliknya terdapat penurunan abnormal returns pada saat perusahaan 

mengumumkan penurunan proporsi hutang. Masulis (1980) dalam Rini dkk(2010)  

juga menemukan bahwa harga saham perusahaan naik apabila diumumkan akan 

diterbitkan pinjaman yang digunakan untuk membeli kembali saham perusahaan 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan : 

H1: Kebijakan utang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

 

2.4.2. Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan 

Handayani (2011) mengatakan bahwa dalam model signalling deviden, 

perusahaan melakukan penyesuaian deviden untuk menunjukkan sinyal akan 

prospek perusahaan. Pembayaran deviden dapat digunakan sebagai sinyal positif 

bahwa perusahaan telah menunjukkan kinerjanya dengan baik dan penurunan 

deviden menunjukkan kinerja perusahaan yang buruk. 

 

Membagikan kas untuk pembayaran deviden merupakan hal yang mahal, karena 

perusahaan harus menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung pembayaran 

deviden secara tetap, dan karena kas dibayarkan untuk deviden maka akan 

mengurangi kesempatan berinvestasi dengan NPV positif. Namun demikian bagi 

perusahaan yang prospeknya bagus dapat mengganti biaya untuk pembayaran 

deviden melalui pengeluaran saham secara bertahap dengan harga yang semakin 
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mengingkat. Tetapi bagi perusahaan yang prospeknya kurang baik tidak dapat 

melakukan hal yang sama. Dengan demikian, memberikan isyarat melalui nilai 

deviden memberikan hasil yang positif. Sehingga nilai perusahaan akan semakin 

baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dirumuskan : 

H2 : Kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

 

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan  

Ukuran perusahaan (firm size) dalam perusahaan dapat ditentukan berdasarkan  

total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, 

penjualan, dan kapitalisasi pasar, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. 

Semakin besar aktiva, maka akan semakin besar modal yang ditanam, semakin 

besar penjualan, maka semakin besar perputaran uang, dan semakin besar 

kapitalisasi, maka semakin besar dikenal oleh masyarakat (Riyanto, 2001 dalam 

Haironnisa, 2011). Perusahaan yang berskala besar atau memiliki total aktiva 

yang besar memiliki risiko yang kecil dibandingkan perusahaan kecil yang 

memiliki risiko yang besar.  

 

Perusahaan yang besar memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang 

relatif lama, lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding 

perusahaan dengan total aktiva  yang kecil. Perusahaan dengan ukuran yang lebih 

besar  seringkali menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga 

investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Pangsa 

pasar relatif menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi dibanding pesaing 
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utamanya. Penelitian oleh Rachmawati dan Triatmoko (2007) dalam Haironnisa 

(2011)  menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan : 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

 

2.4.4.  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang mampu diraih oleh perusahan pada 

saat menjalankan operasinya. Keuntungan yang layak dibagikan kepada 

pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Pada dasarnya, 

perusahaan cendrung meningkatkan deviden jika terdapat tingkat profitabilitas 

dimasa depan, dan menurunkan deviden jika manajemen yakin bahwa tidak ada 

cash flows yang dapat mendukung pembayaran deviden. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk 

membayarkan devidennya, dan hal ini berdampak pada kenaikan nilai perusahaan.  

 

Soliha dan Taswan (2002) dalam Haironnisa (2011) mengemukakan bahwa profit 

yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga 

dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Selanjutnya 

permintaan saham yang meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan yang 

meningkat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas 

merupakan insentif bagi peningkatan nilai perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis :  

H4 : Tingkat profitabilitas berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan. 


